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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai figur sentral dalam proses pendidikan di sekolah, guru merupakan 

komponen ataupun unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu pendidikan. 

Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara 

masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam 

sistem pendidikan itu sendiri. Guru memegang peran utama dalam pembangunan 

pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah terutama 

dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Dalam kaitan ini, Harden & 

Crosby (2000) memberikan gambaran yang menjelaskan 12 peran guru sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1.1 The twelve roles of the teacher (sumber: Harden & Crosby, 2000) 

Gambar di atas menyajikan model atau kerangka mengenai peran guru 

dalam pendidikan. Model tersebut mengidentifikasi dua belas peran dalam proses 

pendidikan, dimana pada bagian kanan dalam gambar membutuhkan lebih banyak 

keahlian mengenai konten atau materi (content expertise or knowledge) dan 

bagian kiri lebih condong pada aspek keahlian pendidikan secara umum 

(educational expertise). 
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Begitu pentingnya peran guru dalam proses pendidikan, maka seorang guru 

dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya sebagai tenaga yang 

bermartabat dan profesional. Hal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa 

kedudukan guru adalah sebagai tenaga profesional yang memerlukan keahlian, 

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut 

untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni.  Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang 

signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas.  

Mengenai kualitas guru, pemerintah memberikan regulasi-regulasi yang 

berkenaan dengan standar kompetensi seorang guru, misalnya dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen; 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2008 Tentang Guru; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. Seluruh regulasi di atas pada prinsipnya adalah untuk 

mewujudkan sosok guru yang mempunyai standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi pendidikan sebagai agen pembelajaran. Profil kompetensi pendidik 

sekurang-kurangnya meliputi penguasaan  isi bidang studi,  pemahaman 

karakteristik peserta didik, pembelajaran yang mendidik dan dialogis, serta 

pengembangan profesionalisme dan kepribadian (Mulyasa,  2013). 

Realitas menunjukkan bahwa, dengan berbagai regulasi yang telah 

diberlakukan, maka masih terlihat sebagian aspek kualitas kondisi guru yang ada 

belum optimal untuk menghadapi lajunya pertambahan peserta didik dan 

perkembangan zaman. Salah satu data penelitian Djoyonegoro pada tahun 

2004/2005 (dalam Mulyasa, 2013, hlm 16) menyebutkan bahwa 43% guru di 

Indonesia yang memenuhi syarat profesional, 57% masih tanda tanya.  Seiring hal 
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tersebut, berdasarkan analisis kinerja guru SD pasca sertifikasi menunjukkan 

bahwa kompetensi yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran yaitu 

aspek pedagogik dan aspek profesional menunjukkan nilai kinerja dalam kategori 

kurang, yaitu jenis kompetensi (a) menguasai teori belajar dan prinsip‐prinsip 

pembelajaran yang mendidik, (b) pengembangan kurikulum, (c) Penilaian dan 

Evaluasi dengan nilai, (d) penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu dan (e) mengembangkan 

keprofesian melalui tindakan reflektif (Tambunan, et.al.  2015). 

Kemudian, laporan yang memberikan gambaran kompetensi guru saat ini 

adalah perolehan hasil uji kompetensi awal (UKA) guru sebelum dan Uji 

Kompetensi Guru (UKG) sesudah mendapatkan sertifikat profesional guru. 

Mendikbud, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa gambaran nilai rata-rata 

nasional UKA adalah 42,25 dan rata-rata  (UKG) secara online sebesar 45,82 

untuk pada skala nilai 0-100.  Dari hasil UKA dan UKG di atas, nilai rata-rata 

nasional yang dimiliki oleh guru SD, yakni 36,9 (UKA) dan 42,05 (UKG).  Saat 

ini, jumlah guru Sekolah Dasar (SD) merupakan bagian terbesar dari jumlah guru 

nasional, yakni sekitar 1,6 juta (55 %) dari jumlah guru secara keseluruhan di 

Indonesia (JPNN, 2012).  Secara kumulatif dikatakan bahwa “hasil uji kompetensi 

awal (UKA) dan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2012-2014 hanya 192 

orang  guru yang memiliki skor 90-100. Sedangkan lebih dari 1,3 juta guru 

memiliki skor dibawah 60” (KORAN SINDO, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2015).  

Hasil uji kompetensi guru (UKG) merupakan pemenuhan kebutuhan untuk 

meningkatkan kompetensi profesional guru. Kompetensi menjadi merupakan hal 

yang esensial bagi seorang guru, karena kompetensi merupakan seperangkat 

tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat 

untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas 

dibidang pekerjaan tertentu (Kepmendiknas No. 045/U/2002).  UKG ini bukan 

sekedar untuk menguji keterampilan tertentu yang dimiliki seorang guru,  tetapi 

merupakan sarana untuk memantau jalannya fungsi profesi seorang guru, terutama 

yang berkaitan dengan kompetensi dan kinerjanya, sehingga hasilnya dapat 

digunakan sebagai sarana pemetaan aktual sesuai dengan kondisi guru.  
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Terlepas dari konsep teroritis yang dikembangkan dalam UKG, satu hal 

yang pasti bahwa melalui UKG dapat diketahui kemampuan rata-rata seorang 

guru dalam pencapaian standar kompetensi yang dipersyaratkan. Komposisi tes 

yang digunakan dalam UKG adalah 30% kompetensi pedagogik dan 70% 

kompetensi profesional (Mulyasa, 2013). Fakta di atas  memberikan gambaran 

mengenai kompetensi yang dimiliki oleh guru saat ini, khususnya kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional, dimana keduanya sangat terkait dengan 

pelaksanaan proses pembelajaran sebagai tugas pokok seorang guru. Hasil UKG 

guru tersebut menunjukkan masih terdapat variabilitas yang mengambarkan 

adanya kompetensi guru yang belum optimal pada aspek kompetensi pedagogik 

dan profesional, khususnya pada tataran guru Sekolah Dasar (SD).   

Selain hal di atas, adanya pemberlakuan kurikulum 2013 (kurtilas) 

memberikan respon yang beragam dari guru SD, dimana sebagian besar menjadi 

salah satu masalah dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam kurtilas SD/MI, 

pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi 

sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi 

berbagai konsep dasar yang berkaitan.  Adanya sejumlah perubahan paradigma 

untuk memperbaiki ekologi pembelajaran di sekolah yang selama ini terbentuk, 

memberikan banyak tuntutan pada guru sebagai suatu konsekuensi logis  

pelaksanaan kurikulum tersebut. Misalnya, yang dicantumkan dalam lampiran 

permendiknas No. 65 tahun 2013 bahwa untuk memperkuat pendekatan ilmiah 

(scientific), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam 

suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning), untuk mendorong 

kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual 

maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning) dan sebagainya.   
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Pada konteks mata pelajaran matematika, paparan Mendikbud (2014) 

terdapat beberapa komponen yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, seperti 

(a) Mulai dari pengamatan permasalahan konkret, kemudian ke semi konkret, dan 

akhirnya abstraksi permasalahan, (b) Rumus diturunkan oleh siswa dan 

permasalahan yang diajukan harus dapat dikerjakan siswa hanya dengan rumus-

rumus dan pengertian dasar (tidak hanya bisa menggunakan tetapi juga 

memahami asal-usulnya), (c) Perimbangan antara matematika dengan angka dan 

tanpa angka [gambar, grafik, pola, dsb], (d) Dirancang supaya siswa harus berfikir 

kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan, (e) Membiasakan siswa 

berfikir algoritmis, dan (e) Mengenalkan konsep pendekatan dan perkiraan. 

Penekanan lainnya, terlihat dalam Silabus SD Mata Pelajaran Matematika (2016) 

yang mencantumkan bahwa (a) aktivitas belajar di bawah bimbingan guru 

maupun mandiri dengan menggunakan konsep dan prosedur secara benar dan 

sistematis dengan mementingkan pemahaman daripada hanya mengingat 

prosedur, (b) melatih kemampuan berpikir untuk membuat generalisasi dari fakta, 

data, fenomena yang ada, (c) melatih keterampilan melakukan manipulasi 

matematika untuk menyelesaikan masalah, (d) melatih keterampilan penalaran 

matematika, serta (d) Pembelajaran berbasis pemecahan masalah 

Uraian di atas menunjukkan bahwa kondisi guru SD saat ini diperhadapkan 

pada dua sisi yang cukup sulit dalam proses pengembangan kualitas pendidikan di 

sekolah dasar. Antara tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013 dan kondisi obyektif kompetensi guru SD.  Pada 

konteks kompetensi guru SD, khususnya dalam kemampuan pemahaman 

matematisnya, Siswono & Rizal (2012) menemukan bahwa  adanya guru SD 

mengalami kesulitan dalam melakukan estimasi berhitung dibandingkan dengan 

berhitung biasa. Kesulitan estimasi berhitung ini terutama pada pengurangan 

bilangan bulat, penjumlahan, perkalian, dan pembagian bilangan desimal  serta 

perkalian pecahan.  Di samping itu, Wu (2009) mensinyalir  banyak guru SD tidak 

memiliki pengetahuan untuk mengajar matematika dengan koherensi, presisi, dan 

penalaran adalah masalah sistemik dengan konsekuensi serius. Bahkan terlalu 

sering, orang yang ditugaskan untuk mengajar matematika untuk calon guru SD 
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tidak dilengkapi dengan kompetensi profesional untuk melakukannya (Greenberg 

and Waksh, 2008).  Gambaran inimemberikan petunjuk bahwa terdapat kondisi 

dimana seorang guru mengalami respon yang kurang (belum optimal) terhadap 

pengembangan kompetensi profesionalnya, khususnya dalam mengembangkan 

pembelajaran matematika di kelas.  

Salah satu dampak tersebut telah digambarkan oleh Kilpatrick,  Swafford, & 

Findell, (2001, hlm 378) yang menjelaskan hasil temuan penelitian para ahli, 

bahwa guru dengan pengetahuan konseptual matematika yang relatif  belum 

optimal, cenderung untuk menunjukkan suatu prosedur dan kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan prosedur tersebut. 

Tidak mengherankan, para guru memberikan sedikit bantuan kepada siswa untuk 

mengembangkan pemahaman tentang apa yang mereka kerjakan. Ketika guru 

memang berusaha untuk memberikan penjelasan dan justifikasi yang jelas, 

mereka tidak melakukan hal tersebut. Dalam Beberapa kasus, kurang memadainya 

pengetahuan konseptual mereka menghasilkan presentasi prosedur yang salah. 

Philippou dan Christou (1999) meneliti konsepsi guru matematika dan 

pembelajaran matematika, menyatakan bahwa perbedaan dalam instruksional 

pembelajaran oleh guru dapat dijelaskan oleh perbedaan konsepsi mereka 

terhadap matematika dan pembelajaran matematika, dan lebih lanjut, bahwa siswa  

berprestasi dan konsepsi guru terkait langsung.  Hasil penelitian lainnya 

menunjukkan bahwa ada konsistensi antara konsepsi guru tentang matematika dan 

konsepsinya tentang mengajar matematika serta kondisi prestasi siswanya. 

Banyak ditemui secara empiris adanya guru yang belum optimal mengajarkan 

matematika, dan lebih memilih mengajarkan bidang studi lain di SD.  Dukungan 

hasil penelitian mengenai hal ini, ditunjukkan oleh beberapa peneliti, misalnya 

banyak guru menghadapi kesulitan menerapkan standards-based mathematics 

teaching practices (Hiebert & Stigler, 2000; Ottmar,  Rimm-Kaufman, Berry, & 

Larsen, 2013; Spillane & Zeuli, 1999),  banyak guru hanya memberikan sedikit 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan kesempatan untuk menjelaskan 

atau membenarkan pemikiran mereka jarang terjadi (Hiebert, 2003). Lebih jauh, 
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hanya sedikit guru yang mampu mempertahankan  “a high level of cognitive 

demand” selama pembelajaran (Stein,  Smith, Henningsen, & Silver,  2000).  

Uraian di atas memberikan pemikiran sederhana bahwa konteks guru SD 

yang mempunyai jam mengajar yang panjang dan mengajar semua mata pelajaran 

lain  selain matematika,  berkonsekuensi pada kurangnya waktu dan pemberian 

kesempatan untuk bekerja keras dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme 

mereka, khususnya penguasaan kemampuan bidang studi matematika. 

Kecenderungan mengikuti kurikulum dan berusaha mengimbangi tuntutan 

kurikulum tersebut berdampak pada sedikitnya kesempatan yang diberikan kepada 

siswanya,  untuk mengajar dengan menonjolkan ide-ide penting di aspek 

kemampuan berpikir kritis, kreatif dan penalaran matematis. Kondisi ini 

memungkinkan penyebab sulitnya bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman 

yang mendalam tentang konsep-konsep matematika dan melakukan pemikiran 

kritis dan kreatif dalam matematika.  

Permasalahan ini merupakan suatu rantaian sebab akibat dan dipengaruhi 

oleh berbagai variabel internal maupun eksternal guru yang bersangkutan. Salah 

satu fakta yang ada menunjukkan bahwa, guru yang bertugas mengajar di SD  

adalah lulusan lembaga pencetak calon guru (LPTK) yang berperan membekali 

mahasiswanya dengan kompetensi yang dibutuhkan ketika kelak menjadi guru 

profesional. Sehubungan  hal tersebut,  Juangsih (2014) menyatakan bahwa LPTK 

merupakan salah satu kunci berhasil atau tidaknya pendidikan di Indonesia dan 

berbagai data empiris menunjukkan bahwa  banyak guru dan tenaga kependidikan 

yang dihasilkan oleh LPTK, tetapi kualitasnya cenderung bervariasi karena belum 

ada standar yang digunakan untuk mengukur kualitasnya. Jumlah LPTK yang ada 

sebanyak 421 LPTK yang terdiri dari 41 LPTK Negeri dan  380 LPTK swasta 

(Dikti, 2015) juga turut memberikan andil keragaman keragaman kualitas alumni 

LPTK.  Perubahan paradigma dalam menata kualitas lulusan LPTK seyogyanya 

bercermin pada kontruksi pemikiran bahwa seorang guru SD akan menghadapi 

tantangan disektor pendidikan.  Dalam menghadapi ini, sebagian besar literatur 

memaparkan dan memprediksi kompetensi yang diperlukan pada abad 21 adalah 

kompetensi dasar yang mudah beradaptasi;  kompetensi  profesional sesuai 
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dengan bidang ilmu;  dan literasi teknologi, informasi dan komunikasi (Hosnan, 

2014. hlm 174). 

Kurun waktu yang dialami oleh guru setelah lulus kuliah, tetap menjadi 

suatu faktor yang tidak bisa terlepas dari kondisi saat ini, namun persoalan 

penguasaan konsep materi ajaran matematika dan kelancaran proseduralnya untuk 

mengajar di SD telah dimulai saat guru bersangkutan menjalani seluruh proses 

penyiapan dirinya menjadi guru saat di bangku kuliah, dimana perkembangan 

kedua kemampuan ini saling memberikan pengaruh terhadap yang lain. 

Perdebatan mengenai pemikiran bahwa kemampuan mana yang didahulukan 

(dependensi kausal) telah banyak didiskusikan dalam artikel ilmiah, dan Baroody 

& Dowker , 2013) menyimpulkan bahwa  dependensi kausal  antara pemahaman 

konseptual dan prosedural dalam suatu pemahaman matematis memberikan 4 

kemungkinan yang timbul yaitu (1) Skills First : pengembangan keterampilan 

matematika mendahului dan mendasari pengembangan konsep; (2) Concepts 

First: pengetahuan konseptual mendahului dan memandu pengembangan 

prosedural; (3) Iterative Development: hubungan antara pengetahuan konseptual  

dan prosedural tidak bisa secara langsung ditentukan sebagai  skills first  atau 

concepts first , tetapi kedua pemahaman ini berkembang secara iteratif;  dan (4) 

Simultaneous Development: pengetahuan prosedural dan konseptual berkembang 

secara bersamaan. Dalam penelitian ini, persoalan mengenai pemahaman mana 

yang muncul lebih awal, tidak menjadi fokus penelitian. Penelitian ini 

menekankan pada pentingnya kedua pemahaman ini dalam proses pembelajaran 

matematika pada mahasiswa dengan mendasarkan pada pendapat bahwa : (a) 

pemahaman  konseptual biasanya mendasari inovasi prosedural, (b) Keahlian 

adaptif melibatkan integrasi pengetahuan konseptual dan prosedural; dan (c) 

pengetahuan konseptual dapat berperan secara langsung ataupun tidak langsung 

dalam menemukan suatu prosedur tertentu (Baroody & Dowker, 2013) 

 Point penting uraian di atas, bahwa kemampuan pemahaman konseptual 

dan prosedural dalam pemahaman matematisa merupakan hal yang mendasar dan  

sangat urgen bagi seorang mahasiswa PGSD, karena komponen ini berhubungan 

langsung dengan kompetensi profesional seorang guru dalam melaksanakan 
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proses pembelajaran yang optimal di kelas. Untuk itu dalam proses pembelajaran 

di perguruan tinggi, terdapat regulasi yang diterbitkan  dalam rangka memberikan 

aturan dan arah perkuliahan di perguruan tinggi, misalnya Undang-undang No. 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);  serta Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Implikasi Kebijakan tersebut secara tidak langsung berdampak 

pada pola perubahan kurikulum setiap program studi bahkan penyesuaian materi 

ajar (content) yang akan disampaikan kepada mahasiswa.  Keberadaan KKNI 

menjadi kerangka acuan minimal yang menjadi ukuran, pengakuan penjenjangan 

pendidikan yang dilakukan. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan 

antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja 

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor (PP No. 8 Tahun 2012). Dalam perspektif KKNI, 

Profil lulusan mencerminkan kemampuan minimal yang harus dikuasai 

mahasiswa setelah lulus yang merujuk pada empat aspek kebutuhan (1) sikap 

(attitude), (2) bidang kemampuan kerja, (3) pengetahuan, dan (4) manajerial dan 

tanggung jawab.  Konteks tersebut terkait langsung dengan mahasiswa PGSD 

yang sedang mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi, dan salah satu 

kompetensi di atas yang terkait langsung dengan penelitian ini adalah  menguasai 

bidang ilmu sumber bahan ajar mata pelajaran di SD,  yakni (1) Substansi dan 

metodologi bidang ilmu (disciplinary content knowledge) dan (2) Pengemasan 

bidang ilmu menjadi bahan ajar dalam kurikulum SD (pedagogical content 

knowledge).  

Seluruh uraian di atas dalam kontruksi penguasaan bidang ilmu, pada 

prinsipnya terkait dengan proses pembelajaran matematika yang terjadi di 

kampus. Proses pembelajaran yang melibatkan beberapa komponen selalu 

menjadi perhatian para peneliti bidang pendidikan dalam rangka memberikan 

informasi dan mencari alternatif solusi dari berbagai permasalahan yang muncul 

dalam  proses pembelajaran  tersebut. Kekuatiran akan terjadinya 
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ketidakmampuan mahasiswa pada aspek pemahaman matematis menjadi salah 

satu fokus dari para peneliti, misalnya Liljedahl (2005) yang memberikan 

pernyataan bahwa ada kecemasan dan kekhawatiran tentang penguasaan konten 

pengetahuan matematika, yang secara khusus dikaitkan dengan guru sekolah dasar 

dan calon guru sekolah dasar. Beberapa temuan hasil penelitian lainnya (Ma, 

1999;  Morris, 2001; Chick, 2002; Amarto & Watson, 2003;  Vaiyavutjamai, 

Ellerton & Clements, 2005)  telah menemukan bahwa mahasiswa calon guru (pre-

service) tidak selalu memiliki pemahaman konseptual isi matematika yang akan 

diharapkan untuk mengajar.  Namun banyak dari mereka mengabaikan 

kekurangan dalam pemahaman konten matematika dan berkonsentrasi pada apa 

yang mereka anggap sebagai proses yang diperlukan dalam kelas berbasis 

konstruktivis (Southwell & Penglase, 2005).  Brown et al. (1999) melaporkan 

bahwa pemahaman matematis mahasiswa calon guru (pre-service) di Inggris 

sangat tertanam dalam benak mereka melalui pengalaman matematika mereka 

sendiri, di mana matematika dianggap sebagai hal yang sulit dan mengancam.  

Selanjutnya, Stump & Bishop, (2002) dalam studi yang melibatkan tiga 

puluh mahasiswa jurusan pendidikan dasar, lebih dari sepertiga dari mahasiswa  

mengalami kesulitan menulis penjelasan yang memadai tentang cara untuk 

menentukan hubungan linear baik dari tabel atau persamaan. Lebih dari sepertiga 

gagal untuk menulis sebuah persamaan untuk mencocokkan grafik garis. Hanya 

sepertiga yang menggambarkan perubahan  pola eksponensial yang diberikan 

tabel dalam kategori cukup.  Selanjutnya, McAllister dan Beaver (2012) 

menyatakan bahwa banyaknya kesalahan yang dialami oleh mahasiswa calon guru 

sekolah dasar dalam konsep pecahan, seperti tidak mampu memunculkan masalah 

(problem posing) yang terkait dengan kehidupan nyata, tidak bisa menuliskan 

bilangan pecahan dengan benar dan akurat, mengaitkan pengertian bilangan asli 

terhadap pecahan.   

Beberapa hasil  penelitian tersebut, memberikan gambaran adanya masalah 

pemahaman mahasiswa calon guru SD dalam bidang matematika, khususnya bagi 

mahasiswa yang mengalami “kesulitan”  pada aspek kemampuan pemahaman 

matematis, yaitu  pemahaman konseptual dan prosedural, karena dua komponen 
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ini tidak dapat dipisahkan dalam suatu pembelajaran matematika. Untuk mencapai 

pemahaman matematis, mahasiswa harus harus secara aktif terlibat dalam 

melakukan proses matematika yang bermakna, mendiskusikan ide-ide 

matematika, dan menerapkan matematika dalam situasi pemikiran yang menarik 

dan menantang. Pemahaman mahasiswa dikembangkan lebih lanjut melalui 

refleksi tentang tugas kognitif yang menantang. Hiebert dan Wearne (1986) 

menyatakan bahwa bahwa ketidakmampuan matematika seseorang sering terjadi 

adanya pemahaman bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan konseptual 

dan pengetahuan prosedural (dalam Lauritzen, 2012, hlm 3).  

Bahkan hasil survey  Bossé  dan Bahr (2008) melakukan survey terhadap 

anggota AMTE (Association Mathematics Teaching Educators) sebagai 

organisasi profesi terbesar ditujukan untuk peningkatan pendidikan guru 

matematika, termasuk lebih dari 1.000 anggota yang mendukung pendidikan pre-

service dan pengembangan profesional K-12 guru matematika, menemukan ada 

kesenjangan pandangan yang cukup lebar tentang pengertian dari istilah 

"konseptual" dan "prosedural" serta konsep menyeimbangkan keduanya dalam 

proses pembelajaran matematika, dan penilaian matematika. Kemudian,  ada studi 

longitudinal yang menunjukkan perkembangan di mana pengetahuan konseptual 

mendahului pengetahuan prosedural (Byrnes & Wasik, 1991 dalam Lauritzen, 

2012 hlm 21).  

Beberapa hasil kajian empiris di atas, konteks “kesenjangan” tersebut dapat 

saja terjadi pada mahasiswa PGSD, sehingga dibutuhkan suatu penyediaan 

kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konseptual dan 

pengetahuan prosedural matematika tersebut. Namun harus dipahami bahwa 

kemampuan pemahaman matematis tersebut tidak cukup untuk menyiapkan 

seorang mahasiswa calon guru SD menjadi seorang guru yang mempunyai suatu 

kapasitas yang dapat diharapkan dalam pembelajaran matematika. Ada 

kemampuan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu kemampuan berpikir, 

khususnya berpikir tingkat tinggi.  
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Kemampuan berpikir tingat tinggi merupakan hal penting dalam proses 

belajar matematika. Hal ini terkait dengan kontruksi pengertian matematika yang 

dikemukakan oleh Harel (2008, hlm 8) yang mendefinisikan matematika sebagai  

“mathematics consists of two complementary subsets: • The first subset is a 

collection, or structure, of structures consisting of particular axioms, definitions, 

theorems, proofs, problems, and solutions. This subset consists of all the 

institutionalized ways of understanding in mathematics throughout history. It is 

denoted by WoU. • The second subset consists of all the ways of thinking, which 

are characteristics of the mental acts whose products comprise the first set. It is 

denoted by WoT”.   
 

Kilpatrick,  Swafford, & Findell (2001, hlm 115)  memberikan gambaran 

bahwa ada beberapa kemampuan yang saling terkait dengan pemahaman 

matematis di atas, yaitu : conceptual understanding, procedural fluency, strategic 

competence, adaptive reasoning, productive disposition. Penjelasan lebih jauh 

dikemukakan bahwa strategic competence is ability to formulate, represent and 

solve mathematical  problems dan  adaptive reasoning  is capacity for logical 

thought, reflection, explanation, and justification.  

Kemudian, Csíkos & Csapó (2011) menambahkan bahwa kompetensi dasar 

dalam bidang matematika meliputi: (a) problem-solving abilities (how to solve 

tasks without  knowing a solution method in advance), (b) reasoning ability (the 

ability to justify choices and conclusions), and (c) conceptual understanding 

(insights regarding the origin, motivation, meaning, and use of mathematics). 

Pernyataan ini mempertegas bahwa pemahaman konseptual dan prosedural dalam 

matematika, harus dibarengi dengan kemampuan penalaran (reasoning ability) 

sebagai suatu kemampuan dalam melakukan proses “justify” dari alternatif 

jawaban yang disediakan dan membuat suatu kesimpulan alat suatu masalah 

berdasarkan pilihan jawaban tersebut. Dalam buku “Level 2 Award Thinking and 

Reasoning Skills” (Oxford Cambridge and RSA/ OCR, 2011, hlm 8) menyebutkan 

bahwa “thinking and reasoning skill” meliputi komponen: Critical Thinking Skills 

(Analysis, Evaluation, Synthesis) dan Wider Thinking Skills (Conceptual 

Thinking, Information Processing and Problem Solving, Creative Thinking).  

Uraian ini memberikan konsekuensi logis terhadap  adanya suatu proses 

pembelajaran kepada mahasiswa PGSD dengan menata suatu “desain 
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instruksional” yang mampu memberikan peluang kepada mahasiswa untuk 

mengembangkan kapasitas diri dalam perspektif pengembangan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, yang selama ini “kurang” atau bahkan “tidak” 

mendapatkan porsi yang memadai dalam konteks tersebut. Padahal kemampuan 

ini merupakan tujuan pembelajaran di abad ke-21, seperti yang dikemukakan oleh 

stronge, Grant & Xu (2016) bahwa  the aim of 21st century teaching as the 

development of knowledge, higher-order skills (such as the 4Cs of creativity, 

critical thinking, communication, collaboration), and character, as well as the 

establishment of lifelong learning habits and an ability to learn how-to-learn with 

technology as the central roles in the new picture of teacher effectiveness.  

Berpikir tingkat tinggi bukan sesuatu hal yang tergolong baru, Brookhart 

(2010, hlm 3) mengidentifikasi definisi berpikir tingkat tinggi  jatuh ke dalam tiga 

kategori, yaitu   (1) those that define higher order thinking in terms of transfer, (2) 

those that define it in terms of critical thinking, and (3) those that define it in 

terms of problem solving, dan Kruger (2013) mengemukakan bahwa berpikir 

tingkat tinggi meliputi “concept formation, critical thinking, 

creativity/brainstorming, problem solving, mental representation, rule use, 

reasoning, and logical thinking”.  Konsekuensi dari pengertian tersebut, 

mengarahkan pada pemahaman bahwa  kemampuan berpikir tingkat tinggi 

merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi mahasiswa PGSD, tidak hanya 

berfungsi sebagai pelengkap dalam pembelajaran matematika, karena didalam 

kemampuan berpikir tingkat tinggi terkandung makna “transfer, critical thinking, 

problem solving”.   King, et al (1998) menulis bahwa “ masalah kehidupan nyata 

yang kompleks sering menuntut solusi kompleks yang diperoleh melalui proses 

berpikir tingkat tinggi. Mengajar berpikir tingkat tinggi, menyiapkan siswa 

dengan keterampilan hidup yang relevan dan memberikan manfaat dalam 

mengembangkan kemampuan siswa pada  content knowledge, lower order 

thinking, and self-esteem.    

Pola pikir yang tersusun dalam uraian di atas, merupakan penekanan peneliti 

untuk menunjukkan bahwa dalam pengembangan kemampuan matematika 

mahasiswa PGSD tidak hanya terfokus pada kemampuan penguasaan bidang studi 
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(pemahaman materi matematika), tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimilikinya sebagai salah satu unsur yang 

mendasar dalam menyelesaikan masalah yang terkait dalam pembelajaran 

matematika.  

Solusi alternatif dalam alur pemikiran ini dalam menyelesaikan masalah 

yang terkait dengan hal tersebut di atas, peneliti memusatkan perhatian pada 

kondisi pembelajaran matematika yang selama ini berlangsung di ruang 

perkuliahan.  Penerapan pendekatan/strategi pembelajaran yang efektif dapat 

meningkatkan pemahaman dan minat terhadap matematika. Dosen perlu untuk 

membantu meningkatkan pemahaman materi matematika dengan menggunakan 

pendekatan  yang dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan 

kemampuan matematika mahasiswa sekaligus mengembangkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi bahkan keyakinan terhadap kemampuan mereka. Secara 

umum, pendekatan pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (student 

centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada guru (teacher centered approach).  

Penerapan strategi, seperti menggunakan pemecahan masalah dunia nyata, 

teknologi, alat peraga dan manipulatif, dan pembelajaran kolaboratif, dalam 

pembelajaran matematika telah terbukti membantu siswa membangun 

pemahaman yang lebih dalam matematika. Grouws (2004), seorang ahli 

pendidikan matematika menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan tidak 

perlu bagi guru untuk fokus dulu pada pengembangan keterampilan dan kemudian 

beralih ke pemecahan masalah. Keduanya bisa dilakukan bersama-sama. 

Keterampilan dapat dikembangkan pada dasar yang dibutuhkan, atau 

perkembangan mereka dapat dilengkapi melalui penggunaan teknologi sehingga 

kerangka pengajaran yang efektif untuk mendukung pemahaman konseptual dan 

prosedur matematika mahasiswa perlu ditekankan pada tugas-tugas yang secara 

matematis menantang dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka. 

Penelitian ini memberikan suatu konstruksi solusi alternatif, melalui suatu 

pendekatan pembelajaran yang diasumsikan dapat memberikan peningkatan 
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kemampuan pemahaman matematis sekaligus dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi mahasiswa melalui suatu pendekatan investigasi 

matematik.   

Ide investigasi matematik adalah suatu rangkuman reformasi pendidikan 

matematika yang menggeser pembelajaran matematika menuju pada yang 

berfokus pada investigating, formulating, representing, reasoning and applying a 

variety of strategies to the solution of problem,  then reflecting on these uses of 

mathematics. (NCTM, 1995). Orientasi teoritis yang mendasari investigasi 

matematik adalah teori konstruktivis. Teori ini didasarkan pada kepercayaan 

bahwa seorang anak membangun pengetahuan dan pemahaman konseptual 

melalui kegiatan mereka sendiri dalam rangka membangun kemampuan 

matematisnya. Teori ini memandang pembelajaran matematika sebagai suatu 

konstruksi sosial yang bermakna dimana mahasiswa tidak dianggap sebagai obyek 

melainkan sebagai subyek yang terus menerus melakukan interaksi aktif dalam 

hubungannya dengan orang lain sehingga orientasi tujuan konstruktivis bagi 

mahasiswa adalah untuk mengambil tanggung jawab dalam pembelajaran mereka 

sendiri, yaitu, untuk menjadi pembelajar mandiri, untuk mengembangkan 

pemahaman konsep yang terpadu, dan problem posing dan berusaha untuk 

menjawab  pertanyaan penting (Tobins & Tippins, 1993), dimana hal tersebut 

adalah inti dari investigasi matematik.  

Copes (2008) menulis buku dengan judul Discovering Geometry: An 

Invesigation Approach yang menegaskan bahwa investigasi matematik dapat 

dipandang sebagai sebuah pendekatan pembelajaran dibanding hanya sebagai 

aktivitas mahasiswa semata. Melalui pembelajaran matematika dengan 

pendekatan investigasi, mahasiswa belajar dan mengembangkan pengetahuan 

serta kemampuan proses matematikanya melalui kegiatan investigasi yang 

terintegrasi dalam pembelajaran matematika.  Pembelajaran matematika seperti ini 

akan memuat investigation activity, investigation task, investigation work atau 

investigation process serta meliputi juga aspek-aspek pemecahan masalah, 

pengajuan masalah, penalaran induktif dan heuristik atau proses berpikir 

matematis. Pembelajaran matematika dengan pendekatan investigatif merupakan 
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bentuk-bentuk dari pendekatan pembelajaran tidak langsung (indirect approach) 

yang berciri induktif.   

Banyak peneliti dan pendidik memahami bahwa investigasi matematik 

adalah merupakan open-ended problem yang memungkinkan seorang mahasiswa 

dapat menuangkan kemampuannya untuk mencari solusi dari problem melalui 

muatan-muatan yang ada dalam investigasi matematik dan mempunyai 

karakteristik pembelajaran yang berbeda dengan kelas konvensional.  Simon, et  

al. (2000) menemukan bahwa guru yang melakukan eksplorasi matematika 

dengan membuat hipotesis dan membuktikan hipotesis, cenderung untuk tidak 

mengajar dengan metode pengajaran tradisional dan kesempatan mendesain 

pembelajaran bagi siswa untuk memahami matematika secara langsung. 

Frankcom (2009) menyatakan bahwa investigasi matematik adalah open-ended 

task yang memungkinkan berbagai jalan matematika untuk dieksplorasi. 

Investigasi matematik sering membutuhkan waktu yang signifikan untuk 

melakukannya, dan ada penekanan yang kuat pada pengembangan pemahaman 

matematis konseptual.  Peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai 

kemampuan matematika dalam konteks investigasi matematik disebabkan oleh 

adanya investigation as an activity  dan  investigation as an process.   

Yeo & Yeap (2009) menjelaskan bahwa ketika mahasiswa  mencoba tugas 

investigasi terbuka, mereka terlibat dalam matematika yang disebut kegiatan 

investigasi terbuka. Hal pertama yang dilakukan adalah memahami tugas, yang 

mirip dengan tahap pertama Pólya "s (1957) pada model pemecahan masalah 

model untuk tugas-tugas pemecahan masalah tertutup, tapi tidak seperti model 

Pólya, siswa juga harus mampu mengajukan  masalah mereka sendiri untuk jenis 

tugas investigasi terbuka. Umumnya terdapat dua pendekatan, yaitu a) mahasiswa 

sudah mampu menetapkan tujuan tertentu untuk memecahkan masalah, dan b) 

tetapi mahasiswa dapat melakukan pengajuan problem possing. Kedua 

pendekatan dapat digunakan secara kolektif sehingga kegiatan investigasi terbuka 

melibatkan problem posing dan problem solving (Cai & Cifarelli dalam Yeo & 

Yeap, 2009).  Proses selanjutnya adalah melakukan problem posing dan 

dilanjutkan dengan proses investigasi. Pada konteks ini, memahami tugas dan 
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problem posing adalah kegiatan investigasi tetap tidak termasuk dalam proses 

investigasi.  

Selain hal tersebut, investigasi matematik adalah suatu proses berpikir 

matematika karena dalam pendekatan pembelajaran investigasi matematik akan 

melibatkan suatu proses berpikir yang dikenal dengan conjecturing, justifying, 

specialising dan generalising. Jaworski (1994) menyetujui bahwa banyak 

investigasi matematik dalam bentuk “open task” dan hasil pengamatannya 

terhadap tiga orang guru menyatakan bahwa  membuat konjektur dan menilai 

konjektur adalah hal umum yang ditemui dari keseluruhan kelas yang diamati, dan 

kelihatannya dapat digeneralisasi melalui eksplorasi dari kasus khusus dalam 

dalam situasi yang sederhana. Jadi Jaworski menunjukkan bahwa dalam 

pendekatan investigasi untuk mengajar matematika melibatkan conjecturing, 

justifying, specialising and generalising, meskipun tidak didefinisikan secara 

eksplisit. Yeo & Yeap (2009) menegaskan bahwa pendekatan investigasi 

matematik  membawa  kepada proses specialising, formulating and testing of 

conjectures, and generalising, yang merupakan investigation as an process.   

Uraian pemikiran di atas, memberikan suatu argumentasi yang cukup  kuat 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan investigasi matematik akan memberikan 

peningkatan terhadap kemampuan  pemahaman matematis mahasiswa dan akan 

mendorong peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi (High Order 

Thinking), khususnya pada kemampuan berpikir kritis, kreatif dan penalaran 

matematis.  investigasi matematik memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 

mengeksplorasi topik yang mendalam dan membuat hubungan antara berbagai 

representasi. Melalui kekuatan yang ada dalam pendekatan investigasi matematik, 

yaitu adanya problem posing dan problem solving dan disertai adanya suatu 

proses berpikir matematika dalam bentuk conjecturing, justifying, specialising and 

generalising diasumsikan akan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan menumbuhkan kekuatan 

penalaran yang logis sebagai elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang 

calon guru sekolah dasar.  
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B. Identifikasi Masalah 

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa beberapa hasil penelitian 

menunjukkan adanya masalah kemampuan pemahaman matematis pada 

mahasiswa calon guru sekolah dasar. Salah satu bentuk masalah  tersebut adalah 

masih ada gejala “kesulitan pemahaman konseptual dan pemahaman prosedural” 

yang dialami oleh mahasiswa yang bersangkutan. Konteks ini juga tampak terlihat 

pada mahasiswa PGSD di Universitas Haluoleo sebagai satu-satunya lembaga 

yang bertujuan menghasilkan guru SD di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 

yang memiliki  kompetensi sebagai seorang guru SD termasuk kompetensi bidang 

matematika SD.  

Gambaran mahasiswa PGSD yang ada di Program Studi PGSD FKIP 

Universitas Haluoleo (UHO) berasal dari berbagai wilayah kab/kota yang ada di 

Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan ada dari daerah lain (Sulawesi Selatan dan 

Papua) dengan asal jurusan saat di SLTA cukup bervariasi. Keberagaman ini 

tampak dengan adanya input yang berasal dari jurusan IPA, IPS, Bahasa dan 

Jurusan lain yang ada di SMK (Prodi S1 PGSD, 2014). 

Dengan beragamnya asal jurusan akan memberikan dampak terhadap 

adanya variabilitas pemahaman matematis mahasiswa yang terdaftar sebagai 

mahasiswa PGSD, karena adanya perbedaan kompetensi kemampuan matematika 

yang harus dimiliki oleh seorang siswa saat di SLTA/SMK. Keberagaman ini 

harus mampu dikemas dengan baik oleh dosen dalam pembelajaran matematika 

sehingga diharapkan salah  satu tujuan dari pembelajaran matematika yaitu 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma,  secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, 

dalam pemecahan masalah (BSNP, 2006) dapat tercapai.  Bahkan NCTM 2000, 

menyebutkan bahwa terdapat lima kemampuan dasar  matematika yang sebagai 

standar  yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik yakni pemecahan masalah 

(problem solving), penalaran dan bukti (reasoning and proof), komunikasi 

(communication), koneksi (connections), dan representasi (representation). Secara 

khusus, dalam sinkronisasi standar kompetensi dengan mata kuliah pada 

kurikulum 2013 Prodi PGSD dikemukakan bahwa kompetensi penguasaan bidang 
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studi mahasiswa PGSD adalah menguasai substansi dan metodologi dasar 

keilmuan matematika yang mendukung pembelajaran matematika SD (Prodi 

PGSD FKIP UHO, 2013) yang merujuk pada  penguasaan bidang ilmu sumber 

bahan ajar mata pelajaran di SD,  yakni (1) Substansi dan metodologi bidang ilmu 

(disciplinary content knowledge) dan (2) Pengemasan bidang ilmu menjadi bahan 

ajar dalam kurikulum SD (pedagogical content knowledge).  

Namun harapan tidak selalu beriringan dengan kenyataan. Kondisi hasil 

penguasaan kemampuan matematika mahasiswa PGSD di FKIP UHO 

mengambarkan kondisi yang belum memberikan hasil yang maksimal.  Peneliti 

menunjukkan sebaran persentase nilai pada salah satu mata kuliah bidang 

matematika di Prodi PGSD FKIP UHO, yakni mata kuliah Pendidikan 

Matematika I selama empat tahun berurutan dalam tabel berikut. 

Tabel 1.1  Distribusi Persentase Nilai Mahasiswa 4 tahun terakhir 

Tahun Akademik 
Persentase nilai (%)  

 0-50 51-69  70-100 

2010/2011 20,45 27,27 52,27 

2011/2012 54,90 19,61 25,49 

2012/2013 36,73 42,86 20,41 

2013/2014 68,42 15,79 15,79 

Sumber : Hasil olahan daftar  nilai mahasiswa (Kansil, 2014) 

Data yang ada menunjukkan indikasi masih banyak  mahasiswa PGSD yang 

memberikan nilai 0-50. Belum optimalnya kemampuan ini memberikan 

presentase yang signifikan dari waktu ke waktu, bahkan ditahun terakhir 

(2014/2015) tercatat sebesar 68,42% dari peserta kuliah.  Artinya penguasaan 

mahasiswa terhadap konsep dan prosedural dalam beberapa konsep yang 

diajarkan, seperti konsep bilangan dan operasinya, penalaran induktif dan deduktif 

menggambarkan kemampuan yang belum maksimal. Keyakinan ini juga didukung 

dengan pengalaman peneliti mengajarkan mata kuliah “bidang matematika” 

selama ditugaskan sebagai staf pengajar di Prodi PGSD sejak tahun 2005/2006 

yang memberikan gambaran adanya kelemahan pada kemampuan matematika 

mahasiswa.  
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Salah satu gambaran kualitatif yang disajikan oleh peneliti  dalam upaya 

memberikan gambaran adanya “kesenjangan pada tataran pemahaman matematis” 

adalah sampel lembar jawaban mahasiswa dalam mata kuliah “Pengantar Dasar 

Matematika” pada semester ganjil tahun akademik 2014/2015. Lembar jawaban 

tersebut telah mendapat persetujuan dari dosen pengasuh mata kuliah (Yoo Eka 

Yana Kansil) untuk ditampilkan dalam disertasi ini.  Soal dan lembar jawaban 

tersebut sebagai berikut. 

Bentuk soal yang diajukan :  

 

 

 

Sampel lembar jawaban sebagai model jawaban dari mahasiswa peserta 

mata kuliah Pengantar Dasar Matematika : 

 

  
Gambar 1.2  Model Jawaban mahasiswa PGSD dalam soal UAS  

Indikasi dalam dua lembar jawaban tersebut menunjukkan adanya kesulitan  

mahasiswa mengenai konsep dasar aljabar dan berdampak pada kesalahan 

prosedural yang dibuat oleh mahasiswa.  Hal yang tampak dari lembar jawaban 

tersebut adalah tidak dilakukannya “ proses justify (proses pemeriksaan ulang 

jawaban/pengujian solusi)” dari jawaban yang diberikan. Kemudian terdapat 

“ketidaksesuaian” antara grafik garis bilangan yang dibuat dengan solusi 

persamaan.  Konteks soal ini adalah sangat penting bagi mahasiswa karena 

disajikan dalam ujian  akhir semester (UAS) sehingga dapat memberikan “point” 

dalam penentuan kelulusan mata kuliah dan asumsinya adalah tidak terjadi  

Selesaikan soal berikut dengan menentukan himpunan penyelesaiannya dan 

tunjukkan dalam garis bilangan: (𝑥 − 4) + 1 >  (3𝑥 − 7) 
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kesulitan dengan konsep tersebut, sebab secara mendasar, soal tersebut 

merupakan suatu konsep dasar aljabar  yang merupakan muatan pengetahuan 

matematika yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa PGSD dan telah terjadi 

suatu proses belajar pada mahasiswa yang berhubungan dengan konsep tersebut. 

Selain kemampuan pemahaman konseptual dan prosedural, gambaran 

jawaban di atas menunjukkan adanya penalaran matematika yang belum 

terkonstruksi dengan baik. Akibatnya jawaban tidak kritis dalam memberikan 

jawaban. Pernyataan bahwa “kali dengan -1, tanda > berubah menjadi <” pada 

prinsipnya memenuhi kaidah prosedural, akan tetapi dalam proses “menarik 

kesimpulan logis” tidak  dilakukan secara baik. Selain itu, “membenarkan pilihan 

atau solusi berdasarkan kriteria yang terdapat bukti dan alasan” tidak digunakan 

oleh mahasiswa tersebut dalam  melakukan proses penyelesaian solusi. Konteks 

yang ditulis oleh peneliti seperti menarik kesimpulan logis dan membenarkan 

pilihan atau solusi berdasarkan kriteria yang terdapat bukti dan alasan  adalah 

bentuk-bentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harusnya menyertai  

pemahaman konseptual dan prosedural. Gambaran masih adanya masalah yang 

berkaitan dengan belum optimalnya kemampuan matematika mahasiswa akan 

memberikan dampak terhadap kemampuan mahasiswa tersebut untuk 

pengembangan kompetensi  dirinya lebih lanjut dalam menerapkan konsep, ide, 

gagasan matematika dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, konsekuensi 

logis dalam memberikan suatu “justify” terhadap hasil jawaban yang diberikan 

mahasiswa akan sangat terkait dengan kemampuan mengembangkan kemampuan 

berpikir tingkat tingginya,  yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif dan 

melakukan penalaran matematika.   

Realitas seperti ini, sering terjadi pada suatu proses perkuliahan dan sering 

diangkat dalam suatu artikel ilmiah. Misalnya, hasil penelitian dari Wilhelm, 

Matteson & She (2013) yang menemukan bahwa 47 % mahasiswa calon guru SD 

salah menerapkan konsep  proporsi dan 35 % masih kesulitan dalam melakukan 

metode pecahan.  Sejalan dengan hal ini, Tanisli & Kose (2013) yang menemukan 

bahwa calon guru SD (pre-service) memiliki miskonsepsi  dan kesulitan tentang 

konsep-konsep variabel, kesamaan dan persamaan dan menemukan fakta bahwa 
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35 % dari mahasiswa calon guru SD (pre-service)  tidak dapat mengemukakan 

atau menjelaskan mengenai pikiran mereka dalam menyelesaikan soal-soal yang 

berhubungan persamaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya ketidakcukupan 

pengetahuan matematika dan kesalahan konsep-konsep matematika yang dimiliki 

oleh mahasiswa tersebut. Bahkan Zevenbergen (2005) menemukan bahwa pada 

mahasiswa calon guru SD tidak menampakkan kemampuan berpikir fundamental 

dalam matematika yaitu number sense, measurement sense, and spatial sense” 

padahal hal tersebut merupakan hal yang sangat berguna pada saat mengajar. 

Kemudian, Rach dan Heinze (2011) menemukan bahwa banyak mahasiswa 

memasuki perguruan tinggi, mungkin tidak mampu mencapai level abstraksi dan 

kecanggihan yang dibutuhkan untuk mengatasi tuntutan tingkat pemahaman yang 

terlibat dalam matematika. 

Pada tataran ini, asumsi peneliti mengenai kondisi seperti gambaran di atas,  

bahwa mahasiswa yang jarang dalam memberikan jawaban dengan analisis yang 

menggunakan proses berpikir matematis dan berlatih dalam menerapkan proses 

conjecturing, justifying, specialising and generalising, mungkin diakibatkan 

“kurangnya” skema pembelajaran  yang memberikan rangsangan yang kuat dalam 

melakukan  proses tersebut. Padahal proses di atas adalah kontruksi suatu proses 

berpikir matematis dan sangat penting bagi seseorang yang sedang mempelajari 

matematika. Seseorang berpikir memberikan respon terhadap apa yang sedang 

dipikirkan melalui beberapa tahap berpikir. Suatu proses berpikir akan dimulai 

dari berpikir tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi. Berpikir kritis, kreatif 

dan penalaran merupakan bagian komponen yang menjadikan seseorang dapat 

masuk keberpikir tingkat tinggi. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan 

berpikir tingkat rendah menjadi dasar untuk menuju ketahap berpikir tingkat 

tinggi. Seseorang yang menggeluti matematika, kemampuan berpikir tingkat 

tinggi ini menjadi penting karena akan digunakan dalam memecahkan masalah-

masalah matematis, dan hal ini mendukung tujuan penyelenggaraan pendidikan 

adalah membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif (Kemendikbud, 

2013). 
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Pada sisi lain, urgensi kemampuan berpikir tingkat tinggi, khususnya dalam 

berpikir matematis, sangat terkait dengan konteks matematika itu sendiri. 

Penegasan bahwa matematika adalah ilmu tentang pola dan urutan, artinya 

matematika memiliki pola keteraturan dan urutan yang logis. Keterkaitan hal ini 

dengan berpikir matematis adalah proses memahami  pola dan urutan tersebut  

yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan, pengkajian, dan 

eksperimen. Perangkat untuk melakukan aktivitas matematika adalah abstraksi, 

representasi simbolik, dan manipulasi simbolik. Namun, seseorang yang terlatih 

menggunakan perangkat tersebut belum tentu menjalankan pikiran matematis, dan 

hal inilah yang memberikan peluang untuk melatih mahasiswa dalam melakukan 

suatu proses berpikir matematis. 

Uraian permasalahan di atas, menunjukkan adanya kondisi yang belum 

sepenuhnya memenuhi batasan kemampuan mahasiswa PGSD yang terkonstruksi 

dalam kompetensi yang harus dicapai oleh seorang mahasiswa sebagai sosok utuh 

guru SD, yaitu (a) mengenal peserta didik secara mendalam, (b) menguasai 

bidang studi, (c) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (d) 

mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Walaupun 

disadari bahwa tanggungjawab guru SD sebagai guru kelas tidak menuntut adanya 

pemahaman matematis lanjutan, tetapi para peneliti sepakat bahwa pemahaman 

konseptual dan prosedural dari konsep-konsep dasar matematika menjadi “wajib” 

dimiliki oleh seorang calon guru.   

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa ada keterkaitan antara pemahaman 

matematis dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Konsekuensi logis akibat 

hal tersebut adalah apabila seorang mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam 

kemampuan matematiknya, maka pengembangan kemampuan berpikir tingkat 

tingginya, akan terganggu (mengalami kesulitan). Berbagai bukti hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi keluhan tentang rendahnya kemampuan berpikir 

kritis-kreatif yang dimiliki oleh lulusan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi 

karena pendidikan belum ditangani dengan baik, dan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa PGSD masih rendah, baik berlatar belakang jurusan IPA maupun non 

IPA saat di SLTA (Mayadiana, 2011; Supriadi 2012; Maulana 2012), dan pada 
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sisi penalaran matematis, Wahyudin (1999) menemukan bahwa kegagalan 

menguasai matematika dengan baik diantaranya disebabkan siswa kurang 

menggunakan nalar dalam menyelesaikan masalah.   

Gambaran kondisi tersebut menunjukan bahwa terdapat kondisi yang 

memungkinkan terjadinya kondisi dimana adanya mahasiswa PGSD yang 

mengalami “kesulitan” dalam konteks mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis, kreatif dan penalaran matematis, yang dapat berdampak terhadap 

kemampuan mahasiswa tersebut dalam melakukan proses pemecahan masalah dan 

akhirnya menjadi suatu masalah bagi dirinya saat menjadi guru di sekolah dasar.  

Fokus masalah kemampuan pemahaman matematis (konseptual dan prosedural) 

dan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi, khususnya kemampuan 

berpikir kritis, kreatif dan penalaran matematis pada mahasiswa calon guru 

sekolah dasar (mahasiswa PGSD) yang cenderung belum memberikan respon 

yang optimal (masih kurang) sebagai “masalah pokok” dalam penelitian ini. 

Kondisi ini sangat terkait dengan proses pembelajaran yang berlangsung saat 

perkuliahan di kelas. 

 Relevansi dengan penerapan suatu pendekatan pembelajaran oleh dosen 

merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan dalam upaya mencari solusi 

masalah di atas. Proses pembelajaran yang dikelola kurang atau hanya 

memperhatikan aspek penguasaan pemahaman matematis tanpa 

mempertimbangkan aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi atau sebaliknya,  

diduga sebagai penyebab kurang berkembangnya kemampuan mahasiswa PGSD 

di komponen tersebut dan dapat mengakibatkan pembelajaran menjadi bias.  

Lingard, et all, (2001) menemukan bahwa dalam pembelajaran matematika sering 

ditemukan pembelajaran  dengan kualitas intelektual dan keterkaitannya pada 

level yang rendah, dan menyarankan agar siswa (mahasiswa) diberi kesempatan 

untuk mengembangkan pemikiran tingkat tinggi dan pemahaman yang mendalam 

serta adanya hubungan antara matematika dan dunia nyata.  

Kaitannya dengan pembelajaran matematika di perguruan tinggi, Polya 

(Latterell, 2008) merekomendasikan sepuluh cara mengajar matematika yang 

relevan diterapkan di perguruan tinggi, di antaranya bahwa pembelajaran yang  
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relevan diterapkan di perguruan tinggi adalah belajar dengan menemukan 

(investigasi), pengajar tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mengajak 

mahasiswa untuk mengetahui cara mengerjakannya, mengajak mahasiswa untuk 

belajar membuktikan, dan mengajak mahasiswa untuk memahami bentuk masalah 

yang dihadapi yang mungkin akan berguna bagi kehidupan mahasiswa untuk 

memecahkan masalah yang akan datang.  Ditambahkan oleh Chickering dan 

Gamson (Latterell, 2008) menggabungkan beberapa hasil penelitian pendidikan 

matematika sehingga membentuk tujuh prinsip pembelajaran matematika yang 

baik di antaranya adalah dengan mendorong komunikasi mahasiswa, mendorong 

kerja sama di antara mahasiswa, mendorong pembelajaran aktif dan menghargai 

berbagai bakat serta cara yang digunakan mahasiswa.  

Selanjutnya, khususnya dalam proses pembelajaran matematika di kelas, 

Peterson (1998) dalam Jaworsky (2003, hlm.9) menyatakan bahwa:  

The classroom processes they emphasized were: a) a focus on meaning and 

understanding mathematics and on the learning task; b) encouragement of 

student autonomy, independence, self-direction and persistence in learning; 

and c) teaching of higher-order cognitive processes and strategies. 

(Peterson 

1988, p. 21) 

 

Pernyataan tersebut memberikan penegasan mengenai apa yang seharusnya 

terjadi dalam suatu proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Dengan 

demikian, seorang guru tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep-

konsep matematika serta prosedurnya, tetapi juga harus terjadi pengembangan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi sebagai suatu komponen yang terintegrasi 

dengan pengembangan kemampuan matematika siswanya.  

Hasil penelusuran peneliti yang telah dikemukakan sebelumnya, 

menemukan bahwa suatu pendekatan pembelajaran yang bersifat tidak langsung 

dan melibatkan adanya problem solving maupun problem posing adalah 

pembelajaran dengan pendekatan investigasi matematik. Melalui pendekatan 

investigasi matematik, maka mahasiswa akan terlibat dalam investigation activity, 

investigation task, investigation work atau investigation process  yang didalamnya 

terdapat aspek-aspek pemecahan masalah, pengajuan masalah, penalaran induktif 
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dan heuristik atau proses berpikir matematis. Open-ended problem sebagai salah 

satu kekuatan investigasi akan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi mahasiswa, yaitu aktifitas kognitif dalam bentuk berpikir kritis, berpikir 

kreatif dan penalaran matematis,  sekaligus dapat meningkatkan kemampuan 

matematika yang dimilikinya, yaitu kemampuan penguasaan konsep dan 

kemampuan prosedural melalui suatu proses berpikir conjecturing, justifying, 

specialising and generalising dalam matematika.  

Gambaran suatu proses investigasi matematik dimulai ketika seorang 

mahasiswa diberikan suatu masalah dalam investigasi matematik, maka 

pendekatan dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu melakukan problem 

posing dan memutuskan untuk mencari pola tertentu. Kedua pendekatan ini 

membawa  kepada proses specialising, formulating and testing of conjectures, and 

generalising, yang merupakan investigation as an process.  Pada saat mahasiswa 

mengajukan ide  tertentu untuk menyelesaikan masalah, mungkin dimulai dengan 

memeriksa contoh-contoh khusus, misalnya membuat diagram untuk menguji 

suatu masalah, dan spesialisasi ini terus dilibatkan dalam proses investigasi 

dengan melakukan formulasi dan menguji konjektur dan selanjutnya melakukan 

generalisasi. Proses semacam ini dikenal dengan  pemecahan  heuristik. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam investigasi matematik ada empat 

tahapan proses berpikir yaitu  spesialisasi, pengajuan dugaan (conjecturing), 

mempertimbangkan (justification) dan generalisasi  (Yeo & Yeap, 2009).  

Melalui proses berpikir ini dan adanya kekuatan dalam suatu proses 

investigasi matematik maka keyakinan peneliti akan solusi masalah mengenai 

rendahnya kemampuan pemahaman matematis dan kemampuan berpikir kritis, 

kreatif dan penalaran matematis pada mahasiswa calon guru sekolah dasar dapat 

teratasi melalui pendekatan pembelajaran investigasi matematik. Keyakinan ini 

seiring dengan pendapat bahwa “…which students construct meaning for the 

mathematical concepts and procedures they are investigating and engage in 

meaningful problem-solving activities” are considered ideal (Fuson, Carroll, & 

Drueck, 2000) dan ditambahkan oleh Shellard & Moyer (2002) yang menyatakan 

“ Teaching for conceptual understanding, developing children’s procedural 
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fluency, and promoting strategic competence through meaningful problem - 

solving investigations.” 

Pendapat di atas memberikan suatu gambaran mengenai karakteristik  

investigasi matematik dalam suatu pembelajaran matematika diperguruan tinggi. 

Pada konteks ini, peneliti mengajukan investigasi matematik sebagai suatu 

pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses penyelesaian masalah. 

Penekanan pada aspek investigasi matematik akan membangun suatu proses 

berpikir matematis mahasiswa, dan didukung adanya proses interaksi antara 

mahasiswa dengan dosen serta sumber belajar sebagai suatu proses komunikasi 

dan kerjasama, diharapkan akan akan memberikan dampak terhadap kemampuan 

matematika dan kematangan berpikir mahasiswa, sehingga masalah penelitian 

yang diajukan dapat teratasi. 

Pada upaya menjelaskan kedudukan penelitian ini, peneliti berusaha 

mereviuw hasil penelitian yang terkait dengan isu penelitian ini melalui artikel 

ilmiah yang terindeks, memberikan gambaran bahwa seluruh hasil penelitian yang 

dikemukakan sebelumnya dan terkait dengan variabel yang diteliti, secara umum 

memperlihatkan kontruksi penelitian yang disajikan berkisar pada proses upaya 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis dan/atau kemampuan berpikir 

tingkat tinggi terkonstruksi pada kondisi dua atau 3 variabel dalam suatu 

penelitian dan tidak ada (belum ditemukan dalam literatur ilmiah oleh peneliti) 

yang secara jelas menggunakan investigasi matematik dalam suatu proses 

pembelajaran bagi mahasiswa calon guru SD. Beberapa jenis penelitian yang 

bersesuaian dengan penelitian ini disajikan dalam Bab II pada bagian jenis 

penelitian yang relevan.  Pada posisi ini, penelitian ini mendasarkan pada teori 

konstruktivis baik pada Persfektif kontruktivitas psikologis (kognitif) maupun 

Persfektif kontruktivitas sosial. Penelitian ini berusaha memberikan suatu hasil 

yang maksimal dengan melibatkan 5 variabel sekaligus dalam satu proses 

penelitian dengan asumsi bahwa 5 variabel yang diteliti memiliki suatu 

keterkaitan karena keseluruhan variabel tersebut dihasilkan oleh suatu proses 

mental dari seseorang. Di samping itu, seluruh mahasiswa mempunyai 

kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan kemampuan tersebut, dan 
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penelitian ini hanya bersifat melakukan proses “menjembatani” terjadinya 

peningkatan tersebut. 

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul 

Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis, Berpikir Kritis, Kreatif dan 

Penalaran Matematis pada Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar Melalui 

Pendekatan Pembelajaran Investigasi Matematik. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti memberikan dugaan mengenai 

keterkaitan antar variabel yang diteliti, yaitu bahwa : (1) adanya pengaruh 

langsung dari faktor pembelajaran (pendekatan investigasi matematik dan/atau 

ekspositori) pada seluruh level kemampuan awal matematika terhadap 

kemampuan pemahaman matematis (konseptual dan prosedural) dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (kritis, kreatif dan penalaran matematika) mahasiswa 

PGSD, dan (2) ada interaksi antara faktor pembelajaran dan kemampuan awal 

terhadap terhadap kemampuan pemahaman matematis (konseptual dan 

prosedural) dan kemampuan berpikir tingkat tinggi (kritis, kreatif dan penalaran 

matematis) mahasiswa PGSD, serta (3) menyelidiki pengaruh antar variabel laten 

pemahaman matematis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Melalui dugaan tersebut, pengajuan pendekatan investigasi matematik yang 

diterapkan sebagai variabel eksperimen dan adanya pengelompokkan kemampuan 

awal matematika mahasiswa kedalam 3 kelompok (baik, sedang, rendah), akan 

memunculkan minimal tiga  pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan tersebut 

adalah: (1) Apakah investigasi matematik dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman matematis pada aspek pemahaman konseptual dan pengetahuan 

prosedural? (2) Apakah investigasi matematik sebagai suatu pendekatan 

pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif dan 

penalaran matematis?, (3) Apakah ada interaksi antara faktor pembelajaran 

(investigasi matematik dan Ekspositori) dan kemampuan awal matematika 

terhadap kemampuan pemahaman matematis dan kemampuan berpikir berpikir 

kritis, berpikir kreatif dan penalaran matematis?, dan pertanyaan ke (4) adalah 

bagaimana pengaruh yang terjadi antar kemampuan pemahaman matematis 
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dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi? Keempat pertanyaan ini akan 

dieksplorasi lebih jauh pada rumusan masalah di bawah ini.   

 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah 

penelitian dan mengeksplorasi masalah dalam bentuk pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban yang spesifik. Rumusan masalah yang ditampilkan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah peningkatan kemampuan pemahaman matematis (konseptual dan 

prosedural) dari mahasiswa yang belajar dengan pendekatan investigasi 

matematik lebih baik daripada mahasiswa yang belajar secara Ekspositori? 

2. Apakah ada pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran (investigasi 

matematik dan Ekspositori) dengan kemampuan awal matematika mahasiswa 

terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa? 

3. Apakah peningkatan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi (berpikir 

kritis, berpikir kreatif dan penalaran matematis) dari mahasiswa yang diajar 

dengan pendekatan investigasi matematik lebih baik dari pada mahasiswa 

yang belajar secara Ekspositori? 

4. Apakah ada pengaruh interaksi antara faktor pembelajaran (investigasi 

matematik dan Ekspositori)  dan kemampuan awal matematika mahasiswa 

terhadap peningkatan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi 

(berpikir kritis, berpikir kreatif dan penalaran matematis) pada mahasiswa? 

5. Berapa besar  pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh 

total dari peningkatan kemampuan pemahaman matematis (konseptual dan 

prosedural) terhadap peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

mahasiswa (berpikir kritis, berpikir kreatif dan penalaran matematis)?  

6. Berapa besar  pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh 

total dari peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa 

(berpikir kritis, berpikir kreatif dan penalaran matematis) terhadap 
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peningkatan kemampuan pemahaman matematis (konseptual dan 

prosedural)?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini setelah terjadi suatu  proses pembelajaran matematika dengan 

dilakukan suatu perlakuan yaitu penerapan pendekatan investigasi matematik, 

maka akan diketahui bahwa: 

1. Peningkatan kemampuan pemahaman matematis (konseptual dan prosedural) 

dari mahasiswa yang belajar dengan pendekatan investigasi matematik lebih 

baik dibandingkan dengan  mahasiswa yang belajar secara Ekspositori 

2. Ada tidaknya pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran (investigasi 

matematik dan eskpository) dan kemampuan awal mahasiswa terhadap 

peningkatan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa. 

3. Peningkatan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi (berpikir kritis, 

berpikir kreatif dan penalaran matematis) dari mahasiswa yang diajar dengan 

pendekatan investigasi matematik lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa 

yang belajar secara Ekspositori. 

4. Ada tidaknya pengaruh interaksi antara faktor pembelajaran (investigasi 

matematik)  dan kemampuan awal mahasiswa terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi (berpikir kritis, berpikir kreatif 

dan penalaran matematis) pada mahasiswa. 

5. Besar  pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total 

Kemampuan Pemahaman matematis (konseptual dan prosedural) terhadap 

Kemampuan Berpikir Tingkat tinggi mahasiswa (berpikir kritis, berpikir 

kreatif dan penalaran matematis). 

6. Besar  pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total 

Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Mahasiswa (berpikir kritis, berpikir 

kreatif dan penalaran matematis) terhadap Kemampuan Pemahaman 

matematis (konseptual dan prosedural). 
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E. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Manfaat penelitian ini pada dasarnya dapat memberikan suatu alternatif 

solusi dalam upaya meningkatkan kemampuan matematika dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi pada mahasiswa PGSD.  Melalui  kajian illmiah ini maka 

dapat diketahui perbedaaan yang terjadi pada  kelompok yang diberikan perlakuan 

dan kelompok yang melakukan pembelajaran secara Ekspositori. Pada tataran 

yang lebih luas, manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada aspek pengembangan teori 

Landasan teori yang menjadi dasar penelitian ini datang dari teori 

konstruktivis yang mengasumsikan bahwa individu-individu mengkonstruksikan 

struktur koginitifnya sendiri pada saat mereka menginterpretasikan 

pengalamannya dalam situasi tertentu. Persfektif teori dalam penelitian ini berada 

pada Persfektif kontruktivitas psikologis (kognitif) oleh Jean William Fritz 

Piaget dan Persfektif kontruktivitas sosial  oleh Lev Semyonovich Vygotsky. 

Teori ini dapat diterapkan dalam konteks “mahasiswa” karena setiap invidu dalam 

kapasitasnya sebagai mahasiswa mengalami suatu proses pembelajaran, yang 

didalamnya melibatkan proses mental individu dan proses adaptasi lingkungan 

sosial.  Piaget dengan Assimilation, Accommodation  dan Equilibration; serta 

Stages of  Development. Sedangkan  Vigostsky dengan prinsip  The more 

knowledgeable other (MKO) dan Zone of Proximal Development (ZPD).  

Dengan mendasarkan pada teori ini, peneliti ingin menunjukkan bahwa 

konsep investigasi matematik mampu memberikan peningkatan kemampuan pada 

setiap variabel melalui proses pembelajaran matematik, yaitu peningkatan 

kemampuan pemahaman matematis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(kritis, kreatif, dan penalaran) bagi mahasiswa sebagai calon guru SD. Artinya, 

peningkatan kognitif ini sebagai suatu kemampuan mental seseorang dapat 

dilakukan melalui suatu fitur-fitur yang ada dalam investigasi matematik, seperti 

investigation task, investigation process, dan investigation activity.   

Konteks pendekatan ini yang dinyatakan melalui fitur-fitur yang ada dalam 

investigasi matematik, seperti adanya tugas-tugas investigasi, adanya proses 

investigasi, adanya aktifitas investigasi, akan mampu memberikan penguatan 

http://www.simplypsychology.org/piaget.html#stages
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terhadap  peningkatan aktifitas belajar dan kemampuan komunikasi dalam 

mengemukakan ide-ide dalam mencari solusi. 

Hal lain yang menjadi kontribusi adalah melalui suatu kontruksi model 

LISREL yang mengaitkan dua variabel laten dalam penelitian ini dapat digunakan 

sebagai langkah awal dalam melakukan proses pengembangan teori. Melalui 

pemahaman bahwa seluruh variabel dependen berada dalam diri seorang 

mahasiswa sebagai suatu proses mental,  maka akan terjadi hubungan kausal 

antara kemampuan pemahaman matematis dengan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Sehingga dengan asumsi tersebut, maka penelitian ini melakukan proses 

eksplanasi adanya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh 

total dari masing-masing variabel tersebut.  Hal ini dapat dieksplorasi lebih jauh 

dan  dikembangkan pada subyek dan konteks materi yang lebih luas dalam 

konteks pendidikan secara umum. 

2. Pada aspek kebijakan 

Pada tataran kebijakan, hasil penelitian ini tidak serta merta menjadi isi 

suatu kebijakan pemerintah dalam suatu kontruksi regulasi. Konsep investigasi 

matematik pada dasarnya akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

kualitas siswa dan kualitas guru dalam suatu proses pembelajaran. Sehingga 

harapan peneliti, berdasarkan hasil penelitian ini, maka pendekatan investigasi 

matematik dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan kemampuan pemahaman matematis dan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dalam suatu regulasi pemerintah. Realitas yang ada menunjukkan 

bahwa salah satu kesulitan guru SD adalah merancang dan mengembangkan 

pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya 

dalam pelaksanaan kurikulum nasional.   Melalui penelitian ini, diharapkan 

menjadi suatu bahan alternatif yang bermanfaat bagi regulator dalam 

mengembangkan kemampuan guru SD sebagai salah satu bagian yang 

mendukung dan alternatif solusi dari pemberlakuan kurikulum nasional. 

3. Pada aspek praktis 

Penelitian ini akibat adanya temuan masalah pada kemampuan pemahaman 

matematis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada  mahasiswa PGSD. 
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Konsekuensi logis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan respon yang 

cukup baik terhadap peningkatan dua kemampuan tersebut pada mahasiswa. 

Peningkatan ini menjadi salah satu indikator yang dapat memberikan asumsi bagi 

peneliti untuk pengembangan lebih luas di jenjang pendidikan lainnya.  

Salah satu manfaat yang diperoleh dari proses investigasi ini adalah 

pengajarnya harus mampu memahami dan mengivestigasi lebih dahulu problem-

problem yang akan disajikan di kelas, sehingga secara tidak langsung akan 

memberikan dampak positif kepada pengajarnya dengan proses tersebut. Jadi 

proses investigasi matematik dapat berfungsi sebagai “laboratorium matematika” 

bagi guru dalam meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Jika hal ini terjadi, 

maka lembaga penghasil guru SD (FKIP UHO) akan mampu meningkatkan 

kualitas lulusan calon guru SD, minimal dalam konteks kemampuan mahasiswa 

dalam bidang pembelajaran matematika. 

Hal  lain pandangan peneliti dalam tataran praktis, adalah hasil penelitian 

Bank Dunia menyatakan bahwa program sertifikasi guru oleh pemerintah belum 

meningkatkan prestasi guru dan siswa secara signifikan (harian Kompas, 18 

Desember 2012). Hal ini menunjukkan bahwa guru yang telah memperoleh 

sertifikat pendidik, tidak seluruhnya mampu mengembangkan kemampuan 

individunya. Kontribusi penelitian ini tidak langsung menjadikan guru tersebut 

mengalami perbedaan yang signifikan dalam prestasi guru, tetapi minimal 

diharapkan adanya peningkatan dalam kemampuan pemahaman matematis dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, jika seorang guru bersedia menggunakan 

pendekatan ini dalam pembelajaran. Sebab melalui investigasi matematik, maka 

seorang guru mendapat dua hal sekaligus, yaitu adanya peningkatan yang terjadi 

pada siswanya, dan bagi diri guru yang bersangkutan, akan terdorong untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang akan diajarkan terlebih dahulu. Artinya, 

ada perubahan sekaligus pada  ranah kognitif, afektif dan psikomotor,  yang 

terjadi pada diri guru tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

sebagai guru SD.  

 

F. Struktur Organisasi Disertasi 
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Sistematika penulisan disertasi ini merujuk pada Peraturan Rektor UPI No.  

5804/UN40/HK/2015 tentang  Pedoman Penulisan Karya  Ilmiah UPI tahun 2015 

yang memuat 5 bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III 

Metode Penelitian, Bab IV Temuan dan Pembahasan,  dan Bab V Simpulan,  

Implikasi dan Rekomendasi.  Keseluruhan Bab-Bab yang dalam disertasi ini  

merupakan satu kesatuan yang utuh, dalam kemaknaan proses alur berpikir 

maupun dalam bentuk utuh disertasi ini. 

Penjelasan dan kontruksi berpikir peneliti dalam mengindentifikasi masalah 

dan mencari alternatif solusi disajikan secara jelas di Bab Pendahuluan. Bab ini 

peneliti menguraikan secara jelas problem yang dihadapi oleh guru SD dalam 

konteks pemahaman matematis, kemudian dirunut kebelakang ternyata 

memberikan problem yang sama  dalam konteks yang berbeda terhadap 

mahasiswa PGSD melalui kajian-kajian empiris yang disebutkan dalam bab ini. 

Alur berpikir ini dan didukung oleh hasil-hasil riset maka ditemukan suatu asumsi 

bahwa terjadi masalah dalam proses peningkatan kemampuan  matematika dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi pada mahasiswa PGSD, sehingga peneliti 

mengajukan  suatu solusi alternatif yang diajukan oleh peneliti sebagai suatu 

“perlakuan” dalam penelitian ini yaitu melalui suatu proses pembelajaran dengan 

pendekatan investigasi matematik.  

Sintesis teori dijelaskan oleh peneliti dalam Bab II Kajian Pustaka. Sintesis 

teori ini dimulai  dengan variabel dependen secara terurut yaitu kemampuan 

pemahaman matematis yang terdiri dari kemampuan pemahaman konseptual dan 

pemahaman prosedural. Kemudian dilanjutkan dengan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang terdiri penjelasan mengenai berpikir matematis, berpikir 

tingkat tinggi, dan mengerucut pada variabel yang diteliti yaitu kemampuan 

berpikir kritis, berpikir kreatif dan penalaran matematis. Sintesis teori dilanjutkan 

pada konteks yang menyangkut alternatif solusi yang diajukan dalam penelitian 

ini sebagai variabel independen, yaitu investigasi matematik yang memuat 

pengertian, prosedur dan hasil penelitian yang berhubungan dengan investigasi 

matematik. Berdasarkan hasil sintesis ini, peneliti merancang suatu kerangka pikir 

penelitian konseptual sebagai wujud alur berpikir konseptual dari peneliti. Bab ini 
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juga menyajikan hipotesis penelitian yang diajukan  sesuai dengan permasalahan 

yang diangkat peneliti.   

Bab III menyajikan kontruksi Metode Penelitian ini. Diawali dengan design 

penelitian yang menggunakan desain eksperimen dengan proses analisis 

menggunakan “mixed method” dengan jenis “embeded”.  Subyek penelitian  ini  

adalah mahasiswa PGSD yang terdaftar pada tahun akademik 2014/2015  yang 

terdiri dari 2 kelas   dengan  jumlah keseluruhan 111 mahasiswa.   Penyusunan  

perangkat penelitian (instrumen dan lain sebagainya) dilakukan  sesuai  prosedur 

penelitian  dalam upaya mendapatkan aspek validitas dan reliabilitas  perangkat 

yang digunakan serta  sesuai dengan tujuan penelitian ini.  Seluruh analisis data 

menggunakan  program olah data “IBM SPSS” dan “program LISREL”. 

Hasil Penelitian  dan Pembahasan yang disajikan dalam Bab IV  

menggunakan model  non tematik.  Hasil penelitian   menyajikan hasil analisis 

statistik dekriptif dari data kemampuan awal matematika dari subyek penelitian, 

nilai pre dan post test, dan nilai gain ternormalisasi.   Pada aspek proses 

pembelajaran dengan investigasi matematik disajikan dalam suatu sub bab yang 

terpisah dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai fitur-

fitur dalam pendekatan investigasi matematik.  Selanjutnya, penyajian hasil uji 

hipotesis penelitian melalui hasil uji anova satu arah  menunjukkan adanya 

penerimaan hipotesis penelitian, yaitu terdapat peningkatan yang signifikan 

terhadap pemahaman konseptual,  pemahaman prosedural,  kemampuan berpikir 

kritis, kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan  penalaran melalui penerapan 

investigasi matematik. Sedangkan pada  pengujian anova dua arah menunjukkan 

tidak adanya pengaruh interaksi antara faktor pembelajaran yaitu pendekatan 

investigasi matematik dan Ekspositori dengan kemampuan awal matematika, 

terhadap seluruh variabel dependen. Pada konteks pengaruh langsung, tidak 

langsung dan pengaruh total antar  varabel laten (kemampuan pemahaman 

matematis  dan kemampuan berpikir tingkat tinggi)  menemukan adanya besaran 

pengaruh yang ditimbulkan melalui uji lisrel. Pengaruh ini bernilai positif dan 

signifikan. 
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Bab V mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian. Simpulan 

ini  menyatakan bahwa  melalui pendekatan investigasi matematik dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis (pemahaman  konseptual dan 

prosedural) dan  kemampuan berpikir tingkat tinggi (kritis, kreatif, dan 

penalaran).     Kemudian terdapat pengaruh positif antara kemampuan pemahaman 

matematis dan  kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal ini memberikan  

rekomendasi  dan implikasi terhadap proses pembelajaran di perguruan tinggi dan 

dapat dikembangkan di level-level sekolah formal yang memberikan pelajaran 

matematika.  Keterbatasan penelitian ini terletak pada  setting penelitian  yang 

melibatkan  waktu pembelajaran yang cukup lama karena adanya fitur-fitur 

investigasi yang dilalui dalam proses pembelajaran.   


