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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) 

merumuskan tujuan pembelajaran matematika yang harus dapat mengasah 

siswa agar mereka memiliki kompetensi dasar, yaitu: (1) belajar untuk 

memecahkan masalah (mathematical problem solving); (2) belajar untuk 

bernalar (mathematical reasoning); (3) belajar untuk berkomunikasi 

(mathematical communication); (4) belajar untuk mengaitkan ide 

(mathematical connection); dan (5) pembentukan sikap positif terhadap 

matematika (positive attitudes toward mathematics).  

Kemampuan matematis merupakan prasyarat penting untuk 

pencapaian sekolah dan keberhasilan di tempat kerja (Bochniak, 2014). Siswa 

yang telah menyelesaikan pembelajaran matematika menggandakan peluang 

mereka untuk mendapatkan gelar sarjana (Adelman, 2006). Sementara dua 

pertiga dari pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat memerlukan gelar sarjana 

(Dohm & Shniper, 2006). Dengan demikian kemampuan matematis perlu 

dikembangkan sejak dari tingkat dasar. 

Agar para siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang 

matematika maka sekolah perlu dilengkapi dengan teknologi. Lingkungan 

pembelajaran yang dilengkapi dengan penggunaan teknologi dapat 

meningkatkan pemahaman siswa (Laborde, 2001; Hohenwarter & Jones, 2007). 
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Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan siswa (Adelabu, Makgato, & Ramaligela, 2019). 

Menurut Prinsip dan Standar untuk dokumen Matematika Sekolah 

(NCTM, 2000), teknologi sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran 

matematika; ini mempengaruhi matematika yang diajarkan dan meningkatkan 

pembelajaran siswa. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran 

memberikan prospek bagi siswa untuk didorong ke ide-ide dan persepsi 

matematika dengan cara baru (Adelabu, Makgato, & Ramaligela, 2019). Di 

dalam kelas, teknologi digunakan untuk menjelajahi kurikulum matematika 

yang akan memberikan siswa kemampuan untuk memecahkan masalah faktual 

yang dihadapi (Clark-wilson & Mostert, 2016; Tezer & Cumhur, 2017). 

Selama ini, teknologi telah menjadi bagian dari hampir semua bidang 

kehidupan kita. Penggunaan teknologi komputer di bidang pengajaran sebagai 

alat untuk mengajar dan belajar menjadi lebih luas (Tomić, 2013; Sivakova, 

Kochoska, Ristevska, & Gramatkovski, 2017). Penggunaan teknologi komputer  

dapat memperkuat proses belajar siswa dengan menyajikan konten secara 

numerik, grafik, dan simbolis tanpa beban tambahan menghabiskan waktu 

untuk menghitung masalah komputasi yang kompleks jika dilakukan secara 

manual (Kilicman, Hassan, & Husain, 2010). Dengan demikian  pembelajaran 

yang didukung penggunaan teknologi komputer dapat memfasilitasi 

pembelajaran dan membantu meningkatkan kinerja akademis penggunanya.  

Pembelajaran matematika berbantuan komputer memungkinkan 

proses latihan terkomputerisasi yang memberi siswa latihan tambahan sehingga 
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dapat memperkuat pemahaman mereka tentang materi (Gonzalez & Birch, 

2000). Selain itu pembelajaran matematika yang didukung oleh penggunaan 

teknologi komputer memungkinkan proses pembelajaran lebih realistis dan 

efektif sehingga membantu meningkatkan kemampuan matematis siswa 

(Hartsell, Herron, Fang, & Rathod, 2009; Kusumah, 2010; Lavicza, 2010; Saha, 

Ayub, & Tarmizi, 2010). Jadi penggunakan menjadi kebutuhan dalam 

pembelajaran matematika.  

Di kelas Matematika, penggunaan teknologi membantu siswa dan guru 

untuk melakukan perhitungan yang lebih baik, menganalisis data, dan 

meningkatkan eksplorasi konsep matematika, sehingga menghasilkan 

pembelajaran yang permanen dan efektif (Akgul, 2014). Penggunaan teknologi 

komputer memungkinkan siswa untuk dapat membangun pengetahuan mereka 

sendiri dan memasukkannya ke dalam memori jangka panjang mereka secara 

permanen (Kusumah & Yulian, 2014). Dengan demikian penggunaan komputer 

dalam pembelajaran matematika dapat mengembangkan kemampuan 

matematis siswa.  

Pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer memiliki 

potensi untuk secara positif mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran 

matematika di berbagai jenjang pendidikan (Artigue, 2002; Pierce & Stacey, 

2004; Colado, Vázquez, & Patrón, 2017; Karakuş & Aydin, 2017). Penggunaan 

komputer memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi 

pemecahan masalah mereka sendiri, dan mengungkapkan temuan mereka 

dengan berbagai jawaban alternatif, karena penggunaan perangkat lunak 
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komputer untuk kegiatan pembelajaran sangat tidak terbatas (Juandi & Priatna, 

2018).  

Metode pemanfaatan komputer dengan baik dalam proses pendidikan 

disebut "Computer-Assisted Education (CAE)" (Demir & Başol, 2014). 

Selanjutnya pendidikan matematika menggunakan perangkat kognitif yang 

bergantung pada komputer disebut "Computer-Assisted Mathematics Education 

(CAME)" (Demir & Başol, 2014). Pembelajaran matematika yang didukung 

oleh penggunaan CAME akan lebih menarik, inventif dan eksploratif 

(Aungamuthu, 2013; Foster, Anthony, Clements, & Sarama, 2016; Ochkov & 

Bogomolova, 2015). Kondisi tersebut memungkinkan siswa lebih aktif dan 

sukses dalam belajar (Shadaan & Leong, 2016; Yesilyurt, Dogan, & Acar, 

2019).  

Teknologi komputer dalam pendidikan telah berusaha untuk 

menyelidiki asumsi bahwa baik proses maupun produk teknologi dapat 

membantu meningkatkan efektivitas pengajaran (Spencer, 1988). Upaya ini 

bermanfaat karena beberapa alasan. Pertama, sejumlah besar pengeluaran yang 

diinvestasikan untuk mengintegrasikan komputer ke dalam pengajaran harus 

dibenarkan. Jika dapat ditunjukkan bahwa komputer benar-benar menghasilkan 

keuntungan yang lebih besar dalam beberapa ukuran pembelajaran 

dibandingkan dengan pengajaran di kelas tradisional, maka ada bukti bahwa 

investasi itu bermanfaat, dan penggunaan komputer dalam pendidikan harus 

dilanjutkan. Kedua, pengajaran kelas tradisional dan pembelajaran berbantuan 

komputer berbeda dalam banyak hal seperti mode komunikasi dan interaksi  
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guru dan siswa (Yaakub, 1998). Ini adalah dasar dilakukannya penelitian 

tentang efektivitas pembelajaran berbantuan komputer secara terus menerus.  

Pembelajaran berbantuan komputer yang semakin populer dalam 

pendidikan telah memicu kesibukan studi yang berfokus pada keberhasilan dan 

efektivitas teknologi komputer dalam pendidikan dasar dan menengah. 

Penelitian tersebut memastikan keefektifan CAME menggunakan desain 

eksperimental atau kuasieksperimental (misalnya: Juandi & Priatna, 2018; 

Kusumah et al, 2020; Supriadi, Kusumah, Sabandar, & Afgani, 2014; Siswanto 

& Kusumah, 2017; Nuraeni & Rosyid, 2019). Namun, hasilnya beragam, dan 

tidak ada studi tunggal yang dapat secara meyakinkan menunjukkan apakah 

penerapan CAME umumnya efektif dalam meningkatkan kemampuan 

matematis siswa. Variasi hasil tersebut menimbulkan replikasi penelitian pada 

topik yang sama secara terus menerus. 

Sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang 

pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa. Selain itu, para 

peneliti belum menyelidiki lebih jauh tentang pengaruh karakteristik studi 

seperti tahun studi, ukuran sampel, jenjang pendidikan, durasi perlakuan, 

tempat penelitian dan lain-lain sebagai variabel moderator yang mungkin turut 

menjelaskan pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa. Di sisi 

lain para pendidik dan pihak terkait lainnya memerlukan informasi yang akurat 

untuk memutuskan di bawah kondisi apa implementasi CAME akan cocok 

dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa.  
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Tinjauan literatur dari berbagai studi memungkinkan terjadinya variasi 

hasil bahkan bertentangan (Bayraktar, 2001). Di sisi lain, tinjauan literatur harus 

memberikan kesimpulan yang kompherensif dan mendalam (Kulik, Bangert, & 

Williams, 1983; Randolph, 2009; Siddaway, Wood, & Hedges, 2019). 

Penggunaan temuan kuantitatif yang komprehensif dan mendalam ini 

memberikan informasi yang berguna untuk praktik atau kebijakan (Higgins & 

Katsipataki, 2015). Oleh sebab itu ketika ada kebutuhan untuk menarik 

kesimpulan umum, perlu memperhitungkan hasil dari studi dalam keadaan yang 

berbeda (Kulik, Kulik, & Shwalb, 1986). Alat semacam itu adalah meta-analisis 

(Yaakub, 1998). 

Meta-analisis dipandang sebagai metode literature review yang 

obyektif karena menggunakan ukuran efek. Prosedur ini mengabaikan 

penafsiran subjektif terhadap tinjauan penelitian yang beragam pada topik atau 

metode yang sama (Borenstein & Hedges, 2009;  Hunter & Schmidt, 2004). 

Meta-analisis dikembangkan untuk mengekstrak informasi yang berguna dari 

catatan samar dalam laporan singkat penelitian di jurnal dan sumber cetak 

lainnya (Glass, 2015). 

Meta-analisis adalah metode tinjauan penelitian kuantitatif yang 

digunakan dengan menggabungkan dan membandingkan hasil penelitian studi 

primer untuk mengakumulasikan temuan pada topik yang diberikan (Glass, 

McGaw, & Smith, 1981). Meta-analisis merupakan teknik kuantitatif yang 

menggunakan langkah-langkah spesifik (misalnya, ukuran efek) untuk 

menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel (Shelby & Vaske, 2008; 
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Schwarzer, Carpenter, & Rücker, 2015; Cleophas & Zwinderman, 2017). Meta-

analisis  juga sebagai metodologi penelitian yang relatif baru (Steenbergen-Hu 

& Olszewski-Kubilius, 2016). Meta-analisis dapat menghasilkan pengetahuan 

kumulatif dengan mengurangi efek distorsi dari studi primer (kesalahan 

pengambilan sampel, kesalahan pengukuran dan artefak lainnya) dan dengan 

demikian mengurangi konflik dari temuan yang berbeda, dan membantu untuk 

menciptakan pemahaman dan mengembangkan teori dengan mengidentifikasi 

hubungan antar variabel (Hunter & Schmidt, 2004).  

Beberapa penelitian meta-analisis telah dilakukan dalam upaya untuk 

memastikan efektivitas Computer-Assisted Education (CAE) secara 

keseluruhan di berbagai tingkat pendidikan yaitu (Kulik, Kulik, & Bangert-

Drowns 1985;  Kulik, Kulik, & Shwalb, 1986; Fletcher, 1992; Brown, 2000; 

Bayraktar, 2001; Tienken & Wilson, 2007; Sosa, Berger, Saw, & Mary, 2011; 

Bayturan, 2012; Williams, 2015) yang membandingkan pengaruh pembelajaran 

berbantuan komputer terhadap sikap dan prestasi akademik siswa. Hanya studi 

Chan & Leung (2014), Demir & Başol (2014), Turgut & Temur (2017) Turgut 

& Turgut (2018), Higgins et al. (2017), dan Yesilyurt et al. (2019) yang 

melakukan studi meta-analisis berfokus pada pengaruh CAME terhadap sikap 

dan kemampuan matematis siswa.  

Di Indonesia hanya Tumangkeng, Yusmin, & Hartoyo, (2018) yang 

melakukan penelitian meta-analisis pada pengaruh media pembelajaran 

terhadap hasil belajar matematika. Namun penelusuran studi hanya terbatas 

pada perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak. Sampai saat ini belum 
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ada studi meta-analisis yang dilakukan di Indonesia yang mempertanyakan efek 

CAME pada kemampuan matematis. Gambaran tentang bagaimana pengaruh 

bantuan komputer dalam pendidikan matematika secara menyeluruh dan 

ditinjau dari berbagai karakteristik studi belum diselidiki.  Selain itu kemajuan 

teknologi komputer telah memberikan kemudahan bagi guru dan para peneliti 

untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih kontemporer. Untuk memberikan 

pandangan kontemporer tentang efektivitas keseluruhan CAME, studi yang 

menggunakan teknologi komputer yang lebih baru ini perlu diperiksa secara 

kuantitatif. 

Penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya melakukan meta-

analisis secara komprehensif tentang efektivitas CAME terhadap kemampuan 

matematis siswa di Indonesia sejak pertama kali diimplementasikan. 

Implementasi CAME di Indonesia mulai populer di tahun 2010 ke atas. Hal ini 

sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Sugandi & Delice (2014) yang 

membandingkan sistem pendidikan Indonesia dan Turki. Mereka melaporkan 

keunggulan sistem Pendidikan di Turki diantaranya tahun 2006 ke atas 

penggunaan komputer umumnya sudah populer sementara pada saat yang 

sama, Indonesia masih membenahi kurikulum, perbaikan fasilitas sekolah 

hingga peningkatan kesejahteraan para guru.  

Meta-analisis ini diperlukan untuk mengevaluasi penggunaan CAME 

dan melihat tren keseluruhan secara jelas. Hal ini mendasari peneliti untuk 

menyelidiki besarnya pengaruh penggunaan CAME terhadap kemampuan 
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matematis siswa Sekolah Menengah Atas di Indonesia dengan bantuan metode 

meta-analisis tahun 2010 sampai 2020.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini menyelidiki pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Apakah ukuran efek rata-rata yang mewakili intervensi untuk setiap studi 

tentang pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa berbeda 

secara signifikan dari nol? 

2. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa berdasarkan jenis CAME berikut: (a) DGS, 

(b) CAS, dan (c) Gabungan DGS dan CAS. 

3. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa yang diterapkan berdasarkan ukuran sampel 

berikut: (a) paling banyak 30, dan (b) lebih dari 30. 

4. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa yang diterapkan berdasarkan rasio siswa 

dengan komputer dalam pengaturan berikut: (a) individu, dan (b) 

rombongan. 

5. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa yang diterapkan berdasarkan peran instruksi 

komputer berikut: (a) pelengkap, dan (b) pengganti. 

6. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa yang diterapkan berdasarkan durasi 
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perlakuan berikut: (a) t ≤ 4p, (b) 4p < t ≤ 7p, (c) t ≥ 8p (dimana t adalah 

durasi perlakuan dan p adalah pertemuan). 

7. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa yang diterapkan berdasarkan pengaturan 

jurusan berikut: (a) belum ditentukan, (b) IPA, dan (c) IPS. 

8. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa berdasarkan kemampuan matematis yang 

diukur berikut: (a) analogi matematis, (b) berpikir matematis, (c), 

komunikasi matematis, (d), koneksi matematis, (e) pemahaman 

matematis, (f) pemecahan masalah matematis, (g) penalaran matematis, 

(h) representasi matematis, dan (i) spasial matematis. 

9. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa yang diterapkan berdasarkan materi 

pembelajaran berikut: (a) bangun datar, (b) bangun ruang, (c) fungsi, (d) 

integral, (e) sistem pertidaksamaan, (f) trigonometri, (g) statistik, (h) grafik 

fungsi, (i) limit fungsi, (j) program linear, (k) lingkaran, (l) persamaan 

linear, dan (m) transformasi geometri. 

10. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa yang dilaksanakan berdasarkan kelas 

berikut: (a) X, (b) XI, dan (c) XII. 

11. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa yang diterapkan berdasarkan tahun studi 
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dilakukan berikut: (a) 2010-2012, (b) 2013-2015, (c) 2016-2018,  dan (d) 

2019-2020. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujaun penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis secara kuantitatif sekelompok studi yang secara individual 

menyelidiki pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa, 

dengan maksud untuk menentukan ukuran efek rata-rata yang mewakili 

intervensi untuk setiap studi. 

2. Mengkaji besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa 

berdasarkan jenis CAME berikut: (a) DGS, (b) CAS, dan (c) Gabungan 

DGS dan CAS 

3. Menganalisis besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis 

siswa yang diterapkan berdasarkan ukuran sampel berikut: (a) paling 

banyak 30, dan (b) lebih dari 30. 

4. Mengkaji besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa 

yang diterapkan berdasarkan rasio siswa dengan komputer dalam 

pengaturan berikut: (a) individu, dan (b) rombongan. 

5. Mengkaji besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa 

yang diterapkan berdasarkan peran instruksi komputer berikut: (a) 

pelengkap, dan (b) pengganti 
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6. Mengkaji besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa 

yang diterapkan berdasarkan durasi perlakuan berikut: (a) t ≤ 4 p, (b) 4p < t 

≤ 7 p, (c) t ≥ 8 p. 

7. Mengkaji besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa 

yang diterapkan berdasarkan pengaturan jurusan berikut: (a) belum 

ditentukan, (b) IPA, dan (c) IPS. 

8. Mengkaji besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa 

berdasarkan kemampuan matematis yang diukur berikut: (a) analogi 

matematis, (b) berpikir matematis, (c), komunikasi matematis, (d), koneksi 

matematis, (e) pemahaman matematis, (f) pemecahan masalah matematis, 

(g) penalaran matematis, (h) representasi matematis, dan (i) spasial 

matematis 

9. Mengkaji besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa 

yang diterapkan berdasarkan materi pembelajaran berikut: (a) bangun datar, 

(b) bangun ruang, (c) fungsi, (d) integral, (e) sistem pertidaksamaan, (f) 

trigonometri, (g) statistik, (h) grafik fungsi, (i) limit fungsi, (j) program 

linear, (k) lingkaran, (l) persamaan linear, dan (m) transformasi geometri. 

10. Mengkaji besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa 

yang dilaksanakan berdasarkan kelas berikut: (a) X, (b) XI, dan (c) XII. 

11. Mengkaji besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa 

yang diterapkan berdasarkan tahun studi dilakukan berikut: (a) 2010-2012, 

(b) 2013-2015, (c) 2016-2018,  dan (d) 2019-2020. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti:  

1. Bagi Pemerintah dan pihak-pihak terkait 

Penelitian ini diharapkan memberi evaluasi yang menyeluruh tentang 

pengaruh CAME di Indonesia ditinjau dari berbagai karakteristik. 

Berdasarkan hasil ini  pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dapat 

menetapkan kebijakan yang akurat dan berorientasi pada kebutuhan guru 

dan siswa. 

2. Bagi dosen, penelitian ini diharapkan sebagai masukan berkaitan dengan 

pengaruh CAME di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan 

untuk menggunakan metode pembelajaran yang dinamis sesuai karakteristik 

studi yang dihasilkan. 

3. Bagi guru, rekomendasi dari penelitian ini memberikan informasi yang 

akurat bagi para guru dalam mengimpelentasikan CAME di Kelas. 

4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk 

mengembangkan kemampuan diri dan menjadi acuan untuk penelitian lebih 

lanjut. 
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1.5 Definisi Operasional 

1. Computer-Assisted Education (CAE) 

CAE merupakan lingkungan pendidikan dimana program komputer 

digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam mempelajari mata 

pelajaran tertentu. 

2. Computer-Assisted Mathematics Education  (CAME) 

CAME adalah lingkungan pendidikan dimana program komputer seperti 

perangkat lunak matematika digunakan untuk membantu guru dan siswa 

dalam mempelajari mata pelajaran matematika. Dua bentuk penting utama 

yang termasuk dalam perangkat lunak matematika adalah "Computer 

Algebra Systems (CAS)" dan "Dynamic Geometry Software (DGS)”. 

3. Conventional Approach (CA) 

CA adalah pendekatan pembelajaran yang sudah terjadi atau berlaku di 

sekolah selama ini.  

4. Computer Algebra Systems (CAS) 

CAS adalah perangkat lunak matematika yang memiliki kemampuan untuk 

memanipulasi ekspresi matematis dengan cara yang mirip dengan 

perhitungan manual tradisional matematikawan dan ilmuwan. Contoh 

perangkat lunak yang termasuk dalam paket CAS adalah Aksioma, 

Macsyma, Maple, Mathematica, MuPAD, MathCAD, MATLAB dan 

Geogebra.  
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5. Dynamic Geometry Software (DGS) 

DGS adalah program komputer yang memungkinkan seseorang untuk 

membuat dan memanipulasi konstruksi geometris. Contoh perangkat lunak 

yang termasuk dalam paket DGS adalah Cabri Géomètre, Sketchpad dan 

Thales Geometer untuk PC dan Mac serta Geogebra. 

6. Ukuran Efek 

Ukuran efek adalah indeks yang mencerminkan kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau besarnya efek perlakuan. Ukuran efek dalam penelitian ini 

adalah besarnya pengaruh CAME terhadap kemampuan matematis siswa. 

Ukuran efek diperoleh dengan mengurangi rata-rata kelompok kontrol (CA) 

dari rata-rata kelompok perlakuan (CAME) dan membagi selisihnya dengan 

deviasi standar gabungan 

7. Meta - Analisis 

Meta-analisis dalam penelitian ini adalah menggabungkan dua penelitian 

utama atau lebih tentang pengaruh penggunaan CAME terhadap 

kemampuan matematis siswa, yang telah dipublikasikan dengan tujuan 

untuk mengakumulasikan temuan, dan mengidentifikasi alasan variasi 

ukuran efek antar studi sehingga dapat mempertimbangkan implikasinya. 

8. Kemampuan Matematis 

Kemampuan matematis dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas matematika dan secara efektif memecahkan masalah 

matematika yang diberikan. Berdasarkan jenisnya, kemampuan matematis 

dapat diklasifikasikan dalam lima kompetensi utama yaitu: pemahaman 
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matematis, pemecahan masalah matematis, komunikasi matematis, koneksi 

matematis, dan penalaran matematis. Kemampuan yang lebih tinggi 

diantaranya adalah kemampuan berfikir kritis matematis dan kemampuan 

berfikir kreatif matematis.  

9. Comprehensive Meta -Analysis (CMA) 

CMA adalah adalah program yang dikembangkan khusus untuk digunakan 

dalam meta-analisis. Program ini menggabungkan kemudahan penggunaan 

dengan beragam pilihan komputasi dan grafik canggih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


