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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan 

pendidikan nasional ini memuat dua aspek penting yang harus dicapai dalam 

kegiatan pembelajaran yang meliputi aspek pengetahuan (kognitif) dan sikap. 

Aspek kognitif dalam tujuan pendidikan nasional ini yakni menekankan cakap 

dan kreatif. Cakap menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 1) sanggup 

melakukan sesuatu; 2) pandai, mahir; 3) mempunyai kemampuan dan kepandaian 

untuk mengerjakan sesuatu.  

Definisi cakap ini menunjukkan aspek kemampuan lebih dari sekedar 

mengingat. Mampu mengerjakan sesuatu berarti memiliki pengetahuan, 

pemahaman dan keterempilan yang cukup dalam mengerjakan pekerjaan yang 

diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakap tidaklah cukup didasari cara 

berpikir yang biasa melainkan menuntut adanya cara berpikir yang lebih tinggi 

untuk bisa bekerja pada segala kondisi atau masalah. Tuntutan bisa pada segala 

kondisi atau masalah ini yang menunjukkan bahwa cakap merupakan tingkatan 

berpikir yang tinggi. Kreatif mengandung arti 1) memiliki daya cipta; memiliki 

kemampuan untuk menciptakan; 2)  bersifat (mengandung) daya cipta, pekerjaan 

yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi. Kreatif merupakan tingkatan 

tertinggi dalam Taksonomi pendidikan atau bagian dari aspek higher-order 

thinking. Dengan demikian tujuan pendidikan nasional mensyaratkan bahwa 

pembelajaran harus diarahkan pada pengembangan kemampuan higher- order 

thinking. Kesimpulan ini didukung oleh latar belakang kurikulum 2006, 
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Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 

serta pendekatan saintifik Kurikulum 2013 juga menerangkan hal yang sama 

yakni pembelajaran memiliki tujuan meningkatkan kemampuan higher-order 

thinking. Kompetensi ini mutlak dicapai dan bukan sebuah tawaran karena 

pencapainnya merupakan indikasi keberhasilan siswa dalam hidupnya yang 

memungkinkan siswa bergelut dan memecahkan masalah yang ditemui. 

Higher-order thinking merupakan gagasan yang disampaikan oleh Bloom 

dalam taksonomi pendidikannya. Bloom (1956) membagi taksonomi pendidikan 

menjadi enam level yakni level 1) pengetahuan; 2) pemahaman; 3) aplikasi; 4) 

analisis; 5) sintesis dan 6) evaluasi. Keenam level tersebut dibagi dalam dua 

kelompok yakni lower-order thinking dan higher-order thinking. Taksonomi ini  

kemudian direvisi oleh Kratwohl dan Anderson (2001) yang memunculkan 

taksonomi pendidikan baru menjadi: (1) mengingat (remembering); (2) 

memahami (understanding); (3) mengaplikasikan (applying); (4) menganalisis 

(analyzing); (5) mengevaluasi (evaluating); serta (6) mencipta (creating). Aspek 

higher-order thinking dalam taksonomi revisi tersebut adalah (1) menganalisis 

(analyzing); (2) mengevaluasi (evaluating); dan (3) mencipta (creating). Tiga 

level terakhir yang didefinisikan sebagai higher-order thinking memiliki atribut 

atau ciri yang membedakan satu sama lain yang memungkinkan digunakan 

sebagai bagian dalam kegiatan pembelajaran baik dalam proses maupun 

evaluasinya. Menganalisis (analyzing) berkaitan dengan proses kognitif yakni 

memberi atribut (attributing), mengorganisasikan (organizing), mengintegrasikan 

(integrating) dan mensahihkan (validating). Atribut dalam proses mengevaluasi 

yakni mengecek (checking), mengkritisi (critiquing), membuat hipotesis 

(hypothesising) dan eksperimen (experimenting). Atribut dalam proses mencipta 

yakni merancang (designing), memproduksi (producing) dan merencanakan 

kembali (devising) (Anderson, & Krathwohl, 2001). 

Beberapa ahli mendefinisikan higher-order thinking dengan merujuk 

langsung pada Taksonomi Bloom revisi yang menyebutkan higher-order thinking 
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sebagai kemampuan berpikir analisis, evaluatif dan kreatif (Pegg, 2010; 

Thompson, 2000). Higher-order thinking merupakan tingkatan lebih tinggi dari 

sekedar mengingat fakta yang ada atau melakukan seperti yang telah dilakukan 

sebelumnya sesuai contoh yang ada, bekerja pada situasi kompleks, berpikir non 

algoritma, menyelesaikan masalah yang tidak dapat diprediksi serta mungkin 

menghasilkan banyak jawaban (Thomas & Thorne, 2014; Stein & Lane, 1996; 

Senk, Beckmann & Thomposon, 1997, Weiss; 2003, Resnick 2008; Thomson, 

2008). Definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan higher-order thinking 

sebagai kegiatan pemecahan masalah. Selain sebagai kegiatan pemecahan 

masalah, beberapa penulis menyajikan tambahan beberapa atribut yakni 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif (Brookhart, 2010; Miri, David & Uri, 

2007). Penambahan atribut kemampuan berpikir kritis dan kreatif menunjukkan 

sebuah pemahaman bahwa aspek pemecahan masalah memiliki cakupan yang 

sangat luas sehingga bisa dianalisis menjadi bagian-bagian kecil yang 

menunjukkan keterampilan berpikir lain yang dapat dikembangkan. Lebih dari itu 

beberapa ahli juga mendefinisikan higher-order thinking dengan menampilkan 

banyak atribut yakni sebagai kemampuan memecahkan masalah yang melibatkan 

berpikir kritis, logis, reflektif, metakognisi, penalaran, dan kreatif (Lewis & 

Smith, 1993, Star, 2013, Kruger, 2013, Murray, 2011, King, Goodson & Rohani, 

2011). Secara umum, definisi higher-order thinking yang dikembangkan para ahli 

termuat dalam ketiga level Taksonomi Bloom revisi yakni level 4 hingga 6 yang 

dalam penelitian ini diuraikan dalam empat kemampuan matematis yakni 

kemampuan pemecahan masalah, kemampuan penalaran (level 4), kemampuan 

berpikir kritis (level 5) dan kemampuan berpikir kreatif (level 6).  

Tujuan pengembangan kemampuan higher-order thinking antara lain; 1) 

mengorganisasikan pengetahuan yang dipelajari ke dalam memori jangka 

panjang. Pengorganisasian ini memunculkan retensi informasi yang cukup lama 

dibandingkan jika informasi tersimpan dalam memori jangka pendek yang 

merupakan ciri berpikir tingkat rendah. Sebagai contoh, siswa yang belajar 



4 
 

 

Damianus Dao Samo, 2017 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS BUDAYA DENGAN GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN HIGHER-ORDER THINKING DAN SELF-REGULATED LEARNING MAHASISWA PENDIDIKAN 
MATEMATIKA FKIP UNDANA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

menghafal cenderung akan cepat lupa apa yang dihafalkan dibandingkan dengan 

siswa yang belajar menemukan. Proses hafalan akan mendorong pengetahuan itu 

ke memori jangka pendek sedangkan proses menemukan akan mendorong 

pengetahuan itu ke memori jangka panjang. Pengetahuan yang disimpan dalam 

memori jangka panjang akan mudah diakses dan digunakan dalam berbagai 

situsai yang cenderung berubah, 2) mengembangkan kemampuan adaptasi 

terhadap berbagai masalah baru yang ditemukan dalam hidup. Latihan 

pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pendidikan formal akan 

mengembangkan sikap dan cara pikir kreatif untuk keluar dari masalah hidup 

yang kompleks, 3) mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas 

yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Pengembangan ini menjadi tuntutan 

penting sebagai sasaran peningkatan kualitas pendidikan Indonesia agar mampu 

bersaing dengan bangsa lain. Pengembangan kemampuan higher-order thinking 

dapat dilakukan pada pembelajaran matematika sebagai sebuah mata pelajaran 

yang didasari oleh logika dan pola pikir deduktif. 

Merujuk pada hasil studi beberapa survey tingkat internasional diperoleh 

informasi bahwa daya saing siswa Indonesia dalam kegiatan pemecahan masalah 

khususnya matematika masih sangat rendah. Hasil studi PISA (Programme for 

International Student Assessment) dari tahun 2000 hingga 2015 menempatkan 

siswa Indonsia dalam literasi matematika, sains dan membaca selalu berada pada 

ranking akhir. Rilis data PISA 2015 pada desember 2016 yang lalu menunjukkan 

kenaikan pencapaian pendidikan di Indonesia sebesar 22,1 poin yang 

menempatkan Indonesia pada posisi ke empat dalam kenaikan pencapaian 

dibanding hasil survey tahun 2012. Dari hasil tes dan evaluasi PISA 2015 

performa siswa-siswi Indonesia masih tergolong rendah. Berturut-turut rata-rata 

skor pencapaian siswa-siswi Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika 

berada di peringkat 62, 61, dan 63 dari 69 negara yang dievaluasi. Peringkat dan 

rata-rata skor Indonesia tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil tes dan survey 
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PISA terdahulu pada tahun 2012 yang juga berada pada kelompok penguasaan 

materi yang rendah. 

Demikian pula dengan hasil survey TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) yang juga menempatkan siswa Indonesia pada 

posisi terbawah dari hampir semua negara partisipan. Lemahnya daya saing dalam 

pemecahan masalah dan kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat terlihat dari 

salah satu contoh soal di bawah ini: 

Mount fuji is a famous dormant volcano in japan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Soal PISA 

The gotemba walking trail up mount fuji is about 9 kilometres (km) long. Walkers need to 

return from the 18 km walk by 8 pm. Toshi estimates that he can walk up the mountain at 1.5 

kilometres per hour on average, and down at twice that speed. These speeds take into account 

meal breaks and rest times. Using toshi's estimated speeds, what is the latest time he can 

begin his walk so that he can return by 8 pm? 

 

Soal di atas merupakan soal level 5 pada studi PISA pada konten change 

and relationship dan merupakan soal aspek penalaran. Soal tersebut menuntut 

siswa untuk membuat model matematika yang menggambarkan dan memprediksi 

perubahan atau pemodelan perubahan dan hubungan dengan fungsi dan 

persamaan yang sesuai, serta menciptakan, menafsirkan, dan menerjemahkan 

antara representasi simbolis dan grafis dari hubungan. Hasil analisis menunjukkan 

tidak ada satu siswa Indonesia pun mampu membuat hubungan yang benar 

sedangkan beberapa negara di Asia mampu seperti Shanghai-China 55% benar, 

Singapura 40% benar dan Chinese Taipei 37% benar. 
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Hal yang sama dapat ditemukan dalam soal TIMSS berikut  

Ryan is packing books into a rectangular box. All the books are the same size  

 

 

 

 

 

What is the largest number of books that will fit inside the box?  
 

Gambar 1.1 Soal TIMSS 
 

Soal di atas merupakan soal level advanced international benchmark untuk siswa 

kelas 8 pada konten geometri dengan domain cognitive reasoning. Soal tersebut 

adalah soal cerita yang menekankan penalaran dalam mengisi kotak tiga dimensi 

menggunakan buku yang tersedia sampai kotak terisi penuh. Hasil studi 

menunjukkan bahwa hanya 11% dari siswa kita yang menjawab benar soal 

tersebut. Posisi Indonesia jauh dari Malaysia 28% benar dan Singapura 60% 

benar. 

Di tingkat perguruan tinggi, khususnya pada program studi pendidikan 

matematika FKIP Undana, kemampuan higher-order thinking mahasiswa dalam 

mata kuliah geometri analitik tergolong rendah. Dalam ujian akhir semester, 

instrumen soal yang diujikan berada pada tingkatan lower-order thinking dan 

higher-order thinking. Hasilnya, hampir sebagaian besar mahasiswa gagal pada 

soal level higher-order thinking atau pemecahan masalah. Nilai akhir mata kuliah 

geometri analitik sebagai berikut: 

a) Tahun 2011/2012, Nilai A (7,78%), Nilai B (22,2%), Nilai C (57,78%), Nilai 

D (5,56%), dan Nilai E (6,67%). 

b) Tahun 2012/2013, Nilai A (13,92%), Nilai B (35,44%), Nilai C (37,97%), 

Nilai D (8,86%), dan Nilai E (3,79%). 
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c) Tahun 2013/2014, Interval nilai 80-100 (0%), Interval nilai 70-79  (33,33%), 

Interval nilai 60-69  (55,55%), Interval nilai 50-59  (3,70%), dan Interval nilai 

0-49 (7,40%). 

Data di atas menunjukkan persentasi kelulusan mahasiswa lebih besar dari 

persentasi mahasiswa yang gagal namun masih didominasi dengan kelulusan pada 

nilai minimal atau cukup. 

Berdasarkan penelitian Samo (2016) tentang konsepsi calon guru 

matematika terhadap level higher-order thinking pada Taksonomi Bloom 

menunjukkan bahwa mahasiswa calon guru matematika mampu mengidentifikasi 

enam level kognitif Taksonomi Bloom sebagai lower-order thinking dan higher-

order thinking kecuali pada level aplikasi masih banyak mahasiswa calon guru 

matematika yang mengungkapkan level tersebut tergolong dalam level higher-

order thinking. Di sisi lain mahasiswa calon guru matematika belum mampu 

membedakan karakteristik lower-order thinking dan higher-order thinking serta 

belum mampu mengidentifikasi jenis soal yang termasuk dalam level higher-

order thinking dengan tepat. Selanjutnya, secara umum kemampuan mahasiswa 

calon guru matematika dalam membuat tes geometri level higher-order thinking 

masih sangat rendah. 

Rendahnya kemampuan higher-order thinking mahasiswa dalam mata 

kuliah geometri analitik disebabkan beberapa faktor, antara lain pertama, 

pembelajaran geometri analitik belum atau tidak menekankan pengembangan 

kemampuan higher-order thinking. Mathematical Association of America (2004) 

mengungkapkan sebuah rekomendasi yakni setiap pembelajaran harus 

memasukkan kegiatan yang akan membantu semua peserta didik memiliki 

kemajuan dalam mengembangkan kemampuan analitis, penalaran, kritis, 

pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi serta memperoleh kebiasaan 

berpikir matematika. Lebih khusus, kegiatan ini harus dirancang untuk 

mengembangkan dan mengukur kemajuan peserta didik dalam belajar. Kedua, 

buku teks yang digunakan belum mengakomodir pengembangan kemampuan 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIwZmmq4LSAhWKuY8KHe-NBgIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.maa.org%2F&usg=AFQjCNEcTkPWP1RSF-Cj1cocQ2xlDD_VWg&sig2=Y6ATdodBPGezobDVGgVtWw
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higher-order thinking.  Hasil analisis pada beberapa buku teks yang digunakan 

peneliti dalam kegiatan pembelajaran di kelas penekanannya lebih pada aspek 

aplikasi. Ketiga, belum atau tidaknya mengintegrasikan media tehnologi 

informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media belajar yang dapat membantu 

mahasiswa memahami materi dengan baik serta mendukung aktivitas pemecahan 

masalah. Dalam konteks mata kuliah geometri analitik, integrasi tehnologi 

informasi dan komunikasi (TIK) sangat diperlukan karena berkaitan visualiasi 

bentuk geometri yang dapat memudahkan mahasiswa berimajinasi dan berkreasi. 

Menurut Rahman, dkk (2003, hlm. 5) tehnologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dipandang sebagai pendukung dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik 

untuk memecahkan masalah matematika dan yang paling penting, penggunaan 

ICT dapat mengubah cara pendidik melihat masalah dan menemukan cara-cara 

mengajar pemecahan masalah serta untuk menawarkan lingkungan belajar yang 

baru dan kuat untuk generasi masa depan. 

Kurangnya pengembangan kemampuan higher-order thinking pada 

tingkatan perguruan tinggi khususnya di FKIP memberikan dampak yang besar 

dalam perkembangan kualitas pembelajaran dan pendidikan. Amanat Undang-

undang berkaitan dengan pendidikan yang salah satu fokusnya yakni 

pengembangan kemampuan higher-order thinking tidak akan tercapai jika 

pengembangan kemampuan higher-order thinking tidak dimulai dari calon guru. 

Pengenalan dan pengembangan kemampuan higher-order thinking untuk calon 

guru pertama kali harus dimulai adalah pada tahun pertama mahasiswa calon guru 

di tingkat universitas. Tahun pertama di universitas adalah masa transisi dari 

sekolah menengah ke perguruan tinggi atau masa transisi dari berpikir elementer 

ke berpikir tingkat lanjut (Jooganah & Williams, 2010, hlm. 113). Tahun pertama 

ini adalah masa belajar mahasiswa atau masa adaptasi untuk berhasil pada tingkat 

lanjut.  

Pengembangan kemampuan higher-order thinking membutuhkan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik. Salah satu bentuk 
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pengembangan kemampuan higher-order thinking adalah dengan pembelajaran 

kontekstual. Pembelajaran kontekstual (CTL) merupakan pembelajaran yang 

mengkaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi 

siswa sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar dan 

dunia kerja, sehingga peserta didik mampu membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Jumadi, 2003, hlm. 1). Terdapat delapan komponen utama dari pendekatan 

kontekstual menurut Johnson (2002, hlm. 65-66) yakni: 1) membuat keterkaitan 

yang bermakna (making meaningful conections), 2) melakukan pekerjaan atau 

kegiatan-kegiatan yang signifikan (doing significant work), 3) belajar yang diatur 

sendiri (self-regulated learning), 4) bekerja sama (collaborating), 5) berpikir 

kritis dan kreatif (critical and creative thinking), 6) memelihara atau membina 

pribadi (nurturing the individual, 7) mencapai standar yang tinggi (reaching high 

standards), dan 8) penilaian yang sesungguhnya (authentic assesment). 

Kedelapan komponen ini mencerminkan pembelajaran kontekstual mendukung 

tercapainya atau pengembangan aspek higher-order thinking.  

Penerapan pembelajaran kontekstual mengindikasikan pembelajaran 

dialami sebagai bagian atau aktivitas hidup. Kondisi ini  sesuai dengan tuntutan 

pembelajaran saat ini yakni pembelajaran dimulai dengan kegiatan mengamati 

yang merupakan bagian dari pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 telah 

memberikan ruang secara luas dan nyata dalam mengakomodir masalah 

kontekstual sebagai pengantar kegiatan pembelajaran juga pada tes pencapaian 

indikator. Sejauh ini pembelajaran kontekstual telah diterapkan dalam 

pembelajaran dengan aspek kontekstual secara umum dan belum mengakomodir 

kekayaan budaya Indonesia yang begitu beragam sebagai bagian dari aspek 

kontekstual. Bishop & D'Ambrosio (dalam Rosa & Orey, 2011, hlm. 34) 

mengatakan bahwa matematika untuk waktu yang lama dianggap sebagai disiplin 

netral dan bebas dari disiplin budaya yang dihapus dari nilai-nilai sosial. 

Matematika selalu diajarkan di sekolah-sekolah sebagai subjek yang bebas dari 
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budaya yang seharusnya diterima secara universal, konsep, fakta dan isinya. Ini 

berarti bahwa matematika terdiri dari tubuh pengetahuan tentang fakta-fakta, 

algoritma, aksioma, dan teorema. 

Matematika dalam budaya disebut juga sebagai etnomatematika. 

D’Ambrosio (2001, hlm 308) mendefinisikan etno sebagai semua unsur yang 

membentuk identitas budaya suatu kelompok yang meliputi bahasa, kode, nilai-

nilai, jargon, keyakinan, makanan dan pakaian, kebiasaan, dan ciri-ciri fisik. 

Matematika mengungkapkan sebuah pandangan yang lebih luas dari matematika 

termasuk aritmetika, klasifikasi, urutan, penarikan kesimpulan dan pemodelan. 

Jadi etnomatematika adalah matematika yang dipraktekan dalam komunitas 

budaya yang meliputi bahasa, kode, nilai-nilai, jargon, keyakinan, makanan, 

pakaian, kebiasaan, dan ciri-ciri fisik. Pengintegrasian etnomatematika dalam 

kegiatan pembelajaran selain menegaskan penggunaan masalah kontekstual dalam 

pembelajaran juga memberikan manfaat besar yang lain yakni siswa mampu 

mengenal budayanya, mencintai serta melestarikannya. Tujuan terakhir ini 

menjadi persoalan besar dewasa ini karena makin banyak budaya yang tergerus 

oleh keadaan dunia yang serba modern. 

Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah propinsi yang memiliki 

keunikan budaya yang sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Budaya 

daerah di NTT adalah kekhasan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain 

dalam lingkup teritorial NTT. Perbedaan ini memberi warna dan kesan yang 

mendalam yang patut untuk dilestarikan. Berbagai budaya daerah yang selama ini 

dikenal baik di dalam propinsi NTT sendiri maupun hingga tingkat nasional 

antara lain berupa rumah adat, kesenian daerah, kain tenun, upacara adat. Sejauh 

ini budaya di NTT dianggap sebagai kekayaan yang hanya melekat pada 

kelompok tertentu dan belum menjadi bagian pembelajaran secara luas yang 

menonjolkan keunikan dan kekhasan. Budaya dianggap jauh dan berbeda dengan 

ilmu pengetahuan yang dipelajari di kelas atau lembaga pendidikan. Impikasinya 

adalah selain tidak mengenal budaya, siswa di masa depan akan melihat budaya 
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sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan dan pengetahuan yang 

dimiliki sehingga terjadinya pergeseran bahkan hilangnya budaya tertentu. 

Pengembangan pembelajaran kontekstual dengan konteks budaya serta dibantu 

dengan pengitegrasian tehnologi yakni GeoGebra merupakan sebuah upaya 

menyatukan perkembangan ilmu pengetahuan dan entitas budaya dalam satu 

kesatuan pembelajaran yang sama yang selama ini jarang atau bahkan tidak 

pernah menjadi satu kesatuan yang dapat saing mendukung yang diberi nama 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra.  

Pembelajaran kontekstual berbasis budaya dalam penelitian ini dimulai 

dengan pengkajian aspek matematika dalam budaya. Aspek matematika yang 

dikaji baik berupa aspek matematika sederhana maupun aspek matematika tingkat 

tinggi yang dipraktekan oleh kelompok budaya tertentu. Sebagai contoh, rumah 

mbaru niang di Wae Rebo merupakan rumah tradisional yang berbentuk kerucut 

yang dibangun swadaya secara tradisonal tanpa sentuhan teknologi sedikitpun. 

Aspek matematika yang terdapat didalamnya antara lain bentuk kerucut 

sempurna, lantai mbaru niang yang berbentuk lingkaran, lima tingkatan dalam 

rumah tersebut serta atap rumah yang tepat menyinggung setiap lantai yang 

mampu dibuat masyarakat adat tanpa pengukuran matematis. Contoh lain adalah 

alat musik sasando yang berbentuk menyerupai parabola. Alat musik ini juga 

dibuat secara tradisional dengan ukuran yang berbeda, dengan lengkungan 

parabolanya mempengaruhi bunyi dari alat musik tersebut. Pengkajian aspek 

matematika ini kemudian dijadikan sebagai pengantar pembelajaran dan 

instrumen evaluasi.  

Selain pengintegrasian budaya lokal, pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi juga dilakukan untuk menjawab permasalahan pembelajaran geometri 

analitik yang ditemukan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

dilakukan dengan penggunakan GeoGebra. GeoGebra adalah sebuah software 

matematika dinamis yang memuat geometri, aljabar dan kalkulus. GeoGebra 

menyajikan tampilan visual geometri secara lengkap yang memungkinkan 
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pengguna mentransformasikan bentuk aljabar ke dalam geometri dan sebaliknya. 

Selain aspek kognitif, penelitian ini juga melakukan tinjauan aspek afektif yakni 

self-regulated learning dengan tinjauan jalur masuk perguruan tinggi negeri 

(PTN) dan faktor demografi sebagai prediktor hasil belajar. Self-regulated 

learning dapat didefinisikan sebagai aktivitas mahasiswa untuk membuat rencana, 

memantau, dan mengevaluasi pembelajaran mereka (Murray, 2013, hlm. 154). 

Self-regulated learning memiliki hubungan yang positif terhadap hasil belajar 

(Chatzistamatiou & Dermitzaki, 2013; Effeneya, Carrollb & Bahrc, 2013; 

Zimmerman, 1990; Montaque, 2010; Vanderstoep, Pintrich, Fagerlin, 1996; 

Murray, 2013). Jalur masuk perguruan tinggi negeri saat ini dibagi menjadi tiga 

jenis yakni SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri. Ketiga jalur masuk ini memiliki 

kuota yang telah diatur dengan presentasi 50%, 30% dan 20%. Perbedaan jalur 

masuk ini telah menunjukkan adanya perbedaan prestasi belajar mahasiswa 

khususnya dalam mata kuliah geometri analitik beberapa tahun terakhir misalnya 

berdasarkan data hasil belajar geometri analitik tahun 2011/2012, nilai A (7,78%), 

nilai B (22,2%), nilai C (57,78%), nilai D (5,56%) dan nilai E (6,67%). Nilai A 

yang melalui jalur masuk SNMPTN sebanyak 3 mahasiswa, jalur masuk 

SBMPTN sebanyak 3 mahasiswa dan jalur masuk Mandiri sebanyak 1 

mahasiswa. Nilai B yang melalui jalur masuk SNMPTN sebanyak 7 mahasiswa, 

jalur masuk SBMPTN sebanyak 9 mahasiswa dan jalur masuk Mandiri sebanyak 

4 mahasiswa sedangkan nilai C yang melalui jalur masuk SNMPTN sebanyak 9 

mahasiswa, jalur masuk SBMPTN sebanyak 8 mahasiswa dan jalur masuk 

Mandiri sebanyak 35 mahasiswa. Data ini menunjukkan perbedaan jalur masuk 

dan hasil belajar mata kuliah geometri analitik. Mahasiswa dengan jalur masuk 

SBMPTN mendominasi nilai A dan B sedangkan jalur mandiri mendominasi nilai 

C. Faktor demografi mahasiwa dalam penelitian ini dibedakan dari asal daerah 

yakni kota dan desa. Kedua demografi ini menurut penelitian Padmavathy, 2015; 

Jabbar, Azis & Zeb, 2011, Singh, Rahman & Hoon, 2010, menghasilkan faktor 
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pembeda dalam prestasi belajar matematika yang mana yang berasal dari kota 

memiliki prestasi matematika yang lebih baik dari yang dari desa.  

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Kadir (2010) 

yang melakukan penelitian tentang pembelajaran kontekstual berbasis potensi 

budaya pesisir. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat potensi pesisir di Buton 

sebagai bagian pembelajaran sistem persamaan linier dua variabel. Senada dengan 

Kadir, Supriadi (2014) mengangkat tema etnomatematika dalam pembelajaran 

kontekstual untuk mahasiswa PGSD. Supriadi mengangkat budaya sunda sebagai 

bagian kegiatan pembelajaran. Tandiseru (2015) juga mengangkat budaya lokal 

Maluku sebagai bagian kegiatan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif, pemecahan masalah matematika dan self awareness. 

Dalam konteks higher-order thinking, beberapa peneliti menampilkan penelitian 

pengembangan higher-order thinking di tingkat sekolah menengah. Kartadinata 

(2006) mengintegrasikan tehnologi informasi dan komunikasi (TIK) yakni dengan 

multimedia interaktif dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam penelitiannya, higher-order thinking 

tidak dibagi dalam beberapa kemampuan matematika melainkan konsep besar 

higher-order thinking dengan indikatornya. Lebih lanjut Supriadi (2014) 

menggunakan GeoGebra dalam pembelajaran dengan blended learning dengan 

kemampuan higher-order thinking yang terdiri dari kemampuan pemecahan 

masalah, koneksi, komunikasi dan penalaran. 

Berdasarkan uraian di atas maka dikembangkan pembelajaran kontesktual 

dalam konteks budaya lokal dalam penelitian ini dengan judul “Pembelajaran 

Kontekstual Berbasis Budaya dengan GeoGebra untuk Meningkatkan 

Kemampuan Higher-Order Thinking dan Self-Regulated Learning Mahasiswa 

Pendidikan Matematika FKIP Undana” 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, akar permasalahan dalam 

penelitian ini adalah kenyataan bahwa kemampuan higher-order thinking 

mahasiswa masih rendah, pembelajaran serta bahan ajar yang digunakan selama 

ini tidak kontekstual dan kurang menekankan pada melatih mahasiswa untuk 

berpikir. Maka fokus kajian penelitian ini adalah pemanfaatan budaya lokal 

sebagai bagian dalam kegiatan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan 

kemampuan higher-order thinking dan self-regulated learning mahasiswa. Di 

samping itu juga penelitian ini memperhatikan jalur masuk ke perguruan tinggi 

negeri yakni jalur SNMPTN, jalur SBMPTN dan jalur Mandiri serta faktor 

demografi mahasiswa (berasal dari desa atau kota). Sehingga rumusan masalah 

umum dalam penelitian ini adalah “apakah pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya dengan GeoGebra dapat meningkatkan kemampuan higher-order thinking 

dan self-regulated learning mahasiswa?” Dari rumusan masalah umum ini dapat 

dirinci beberapa rumusan masalah khusus yang dibagi menjadi dua bagian yakni: 

a) Rumusan masalah kuantitatif 

1) Apakah terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan 

higher-order thinking antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya, dan pembelajaran biasa ditinjau dari a) keseluruhan 

mahasiswa, b) jalur masuk PTN, dan c) faktor demografi? 

2) Apakah terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan aspek-aspek 

kemampuan higher-order thinking (pemecahan masalah, penalaran, 

berpikir kritis, dan berpikir kreatif) antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa 

ditinjau dari a) keseluruhan mahasiswa, b) jalur masuk PTN, dan c) faktor 

demografi? 
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3) Apakah terdapat perbedaan peningkatan self-regulated learning antara 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa ditinjau dari a) keseluruhan mahasiswa, b) jalur masuk 

PTN, dan c) faktor demografi? 

4) Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan higher-order 

thinking mahasiswa akibat pengaruh interaksi model pembelajaran dengan 

jalur masuk PTN serta faktor demografi? 

5) Apakah terdapat perbedaan peningkatan aspek-aspek kemampuan higher-

order thinking (pemecahan masalah, penalaran, berpikir kritis, berpikir 

kreatif) mahasiswa akibat pengaruh interaksi model pembelajaran dengan 

jalur masuk PTN serta faktor demografi? 

6) Apakah terdapat perbedaan peningkatan self-regulated learning 

mahasiswa akibat pengaruh interaksi model pembelajaran dengan jalur 

masuk PTN serta faktor demografi? 

b) Rumusan masalah kualitatif 

7) Bagaimanakah rumusan teoritik pengembangan kemampuan higher-order 

thinking mahasiswa pendidikan matematika? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan higher-order 

thinking antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa ditinjau dari a) keseluruhan mahasiswa, b) jalur masuk 

PTN, dan c) faktor demografi. 

2. Mengkaji perbedaan pencapaian dan peningkatan aspek-aspek kemampuan 

higher-order thinking (pemecahan masalah, penalaran, berpikir kritis, dan 

berpikir kreatif) antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual 

berbasis budaya dengan GeoGebra, pembelajaran kontekstual berbasis 
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budaya, dan pembelajaran biasa ditinjau dari a) keseluruhan mahasiswa, b) 

jalur masuk PTN, dan c) faktor demografi. 

3. Mengkaji perbedaan peningkatan self-regulated learning antara mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra, 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa ditinjau 

dari a) keseluruhan mahasiswa, b) jalur masuk PTN, dan c) faktor demografi. 

4. Mengkaji pengaruh interaksi model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 

serta faktor demografi terhadap peningkatan aspek-aspek kemampuan higher-

order thinking (pemecahan masalah, penalaran, berpikir kritis, berpikir 

kreatif)  

5. Mengkaji pengaruh interaksi model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 

serta faktor demografi terhadap kemampuan higher-order thinking. 

6. Mengkaji pengaruh interaksi model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 

serta faktor demografi terhadap self-regulated learning mahasiswa. 

7. Menghasilkan rumusan teoritik empirik pengembangan kemampuan higher-

order thinking mahasiswa pendidikan matematika. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi mahasiswa, pembelajaran geometri analitik dengan konteks budaya 

merupakan sarana untuk mengenal dan mencintai budaya mereka serta 

mampu meningkatkan kemampuan higher-order thinking dan self-regulated 

learning. 

2. Bagi dosen, dapat menjadi pengalaman dalam menerapkan pembelajaran 

geometri analitik dengan tujuan meningkatkan kemampuan higher-order 

thinking serta mampu mengkaitkan materi geometri analitik dengan konteks 

budaya setempat. 

3. Bagi peneliti, sebagai sarana pengembangan diri pribadi dalam hal 

pengembangan kemampuan higher-order thinking serta integrasi budaya 

dalam pembelajaran matematika dan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain 



17 
 

 

Damianus Dao Samo, 2017 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS BUDAYA DENGAN GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN HIGHER-ORDER THINKING DAN SELF-REGULATED LEARNING MAHASISWA PENDIDIKAN 
MATEMATIKA FKIP UNDANA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dalam kaitan dengan pengembangan kemampuan higher-order thinking pada 

mata kuliah lain atau materi matematika lainnya. 

E. DEFISINI OPERASIONAL 

1. Higher-order thinking adalah sebuah tipe berpikir nonalgoritma (yakni 

berpikir analitis, evaluatif dan kreatif dengan melibatkan metakognisi. Aspek 

higher order thinking dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan 

masalah matematis, kemampuan penalaran matematis, kemampuan berpikir 

kritis matematis, dan kemampuan berpikir kreatif matematis. 

2. Self-regulated learning adalah suatu aktivitas mahasiswa dalam membuat 

rencana, menetapkan tujuan sebelum memulai belajar, memonitor, dan 

mengatur kognisi, memotivasi perilaku selama proses pembelajaran; dan 

mengevaluasi proses belajarnya.   

3. Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) adalah suatu 

konsep pembelajaran bermakna yang mengaitkan konten pembelajaran 

dengan konteks dunia nyata. Pembelajaran kontekstual terdiri dari 8 

komponen yakni melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful 

conections), melakukan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang signifikan 

(doing significant work), belajar yang diatur sendiri (self-regulated 

learning),bekerja sama (collaborating), berpikir kritis dan kreatif (critical and 

creative thinking), memelihara atau membina pribadi (nurturing the 

individual), mencapai standar yang tinggi (reaching high standards), 

penilaian yang sesungguhnya (authentic assesment). 

4. Budaya lokal adalah kebiasaan, adat istiadat dan atau produk masyarakat lokal 

setempat yang seperti rumah adat, tarian, tenun adat dan aspek budaya 

lainnya. 

5. GeoGebra adalah sebuah software matematika dinamis yang memuat 

geometri, aljabar dan kalkulus. GeoGebra menyajikan tampilan visual 

geometri secara lengkap yang memungkinkan pengguna mentransformasikan 

bentuk aljabar ke dalam geometri dan sebaliknya. 
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6. Pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan GeoGebra adalah sebuah 

pembelajaran yang mengintegrasikan aspek budaya dan teknologi dalam 

pembelajaran geometri analitik. Langkah kegiatan pembelajaran ini terdiri 

dari penyajian masalah kontekstual, tanya jawab kritis dan analistis, 

penyelidikan kelompok, presentasi dan diskusi, refleksi dan tes higher-order 

thinking.  

 


