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Abstrak 

Mardiah Harun, 2012. Pengembangan Model Penilaian Belajar Menurut De J Lange 
untuk Penilaian Belajar Matematika di Sekolah Dasar. 

Penilaian yang biasa dilakukan guru selama ini sebatas menilai pencapaian siswa saja, 
I 

belum mernfokuskan untuk mengetahui proses pembelajaran matematika yang dialami siswa. 
I Untuk itu perlu diupayakan suatu teknik penilaian yang benar-benar cocok untuk pendekatan ' RME, salah satu dengan menerapkan penilaian RME menurut De J Lange. Tujuan penelitian ini 
1 ' untuk mengembangkan buku penilaian belajar menurut De J Lange untuk penilaian proses 

pembelajaran matematika di Sekolah Dasar. Penggunaan buku penilaian yang relevan dan relatif, 
akan menjadikan guru-guru matematika di SD dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, 
dan pengalaman dalam proses penilaian yang baik. Dengan demikian, tujuan pembelajaran 
matematika dan proses penilaian yang sesuai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
matematika di SD. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan, yaitu studi yang 
sistematis tentang perancangan, pengembangan, pengevaluasian program pengajaran, proses dan 
prosuk yang hams memenuhi kriteria konsistensi internal dan keefektifan. Desain ini bertujuan 

1 untuk menghasilkan produk yang berupa buku panduan penilaian bagi guru-guru matematika di ' SD. Subjek penelitian ini adalah buku penilaian pembelajaran matematika menurut De J Lange 
' untuk guru-guru sekolah dasar di beberapa daerah di Sumatera Barat, pada penelitian ini 
I 

diujicoba di SD Marhamah, kota Padang. Hasil dari penelitian ini adalah (a) Proses , wngembangan buku penilaian pembelajaran matematika menurut De J Lange mengacu pada 
I 'iasil m o d i f h i  model pengembangan yang dikemukan oleh Plomp. Penilaian dilakukan oleh 

3ara ahli dan praktisi dari berbagai bidang ilmu, di antaranya: ahli pendidikan Matematika, ahli 
i3ahasa Indonesia, ahli Penilaian dan Evaluasi Pendidikan, ahli PMRI, dan guru Sekolah Dasar 
nenyatakan bahwa 91,67 % penilai menyatakan bahwa instrumen untuk mengobservasi aktivitas 
-iswa sudah valid, 92,59% penilai menyatakan bahwa instrument untuk mengamati aktivitas 

, TU~U sudah valid.; (b) Hasil pengembangan model pembelajaran matematika menggunakan 
riteria valid, praktis dan efektif; (c) Guru Sekolah Dasar menyambut buku penilaian 

-1embelajara.n matematika menurut De J Lange ini dengan positif. 

Kata Kunci: Penilaian, Pengembangan, RME, PMRI dan Valid. 
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BAB l 

A. Latar Belakang 

Penilaian pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) adalah 

merupakan bagian yang penting dari pekerjaan seorang guru, karena. tanpa 

mengadakan penilaian yang cocok merupakan ha1 yang tidak mungkin dilakukan 

ole11 seorang guru yang baik. Seorang guru yang baik membutuhkan cara-cara 

yang lebih efektif dan efisien untuk membantu siswa belajar. Untuk itu, mereka 

harus mengetahui tentang siswa mereka, tentang kemampuan siswa, tentang 

pencapaian, tentang minat, kelemahan, dan kekuatan siswa mereka.Peilgertian 

penilaian siswa belajar matematika adalah menyatakan betapa perltingnya 

penilaian itu, karena dengan penilaian kita mengumpulkan informasi rentang 

pemahaman matematika siswa, kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar "I: ?. 

; 5 

matematika. Selain itu, penilaian membantu pendidik mengidentifikasi cara-cara 

meningkatkan pembelajaran matematika, kurikulum, dan belajar siswa. Penilaian 

adalah terpadu dalam mengajar dan belajar, dan memainkan peranan yang besar 

dalam bahaimana dan apa yang kita ajarkan dan dalam bagaimana dan apa yang 

dipelajari siswa (NCTM, 1989; dan Pidgeon, 1992). 

Penggunaan berbagai teknik-teknik penilaian dapat melalui penggunaan 

metode-metode, tugas-tugas, strategi-strategi, dan kegiatan-kegiatan dalam kelas. 

Pelaksanaan penilaian yang dilakukan guru adalah untuk menentukan tentang apa 

yang diketahui siswa atau yang dapat mereka kerjakan. (Wilson, 1993). 

Sedangkan penilaian pemahaman siswa tidak dapat diukur secara langsung, tetapi 

hams diukur dengan berbagai cara dan berbagai kesimpulan (Hiebert & Carpenter, 



1992). Dengan demikian, guru harus mengembangkan berbagai teknik-teknik 

penilaian yang cocok dan bervariasi. Melalui kenyataan yang ditemukan di 

lapangan, nampak ada ketidaksesuaian antara pembelajaran matematika di SD 

dengan sistem penilaian yang digunakannya. Proses penilaian yang biasa 

dilakukan guru selama ini baru menilai pencapaian siswa saja, namun belum 

memfokuskan untuk mengetahui dalam proses pembelajaran matematika. Untuk 

itu perlu diupayakan suatu teknik penilaian yang benar-benar cocok untuk 

pendekatan RME, salah satu dengan menerapkan penilaian RME mencrut J De 

Lange. Penilaian menurut De J Lange (2008) dapat mernenuhi tuntutan dari tujuan 

pembelajaran dalam KTSP (BNSP, 2007). 

b. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah hasil 

pengembangan model penilaian belajar menurut De J Lange untuk penilaian 

belajar matematika di Sckolah Dasar yang valid, praktis dan efektif?" 

C. Tujuan Khusus 

Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model penilaian Selajar 

menurut De J Lange untuk penilaian belajar matematika di Sekolah Dasar. Secara 

rinci tujuan tersebut adalah untuk: 

- Mengkaji kurikulum SD dan kurikulum SD 

- Mendalami model penilaian menurut De J Lange 

- Menilai buku dilakukan oleh pakar-pakar 

- Memperbaiki buku berdasarkan masukan dari pakar 



- Mengadakan perbaikan buku berdasarkan masukan dsri mahasiswa dan dosen 

sebagai pengguna buku 

- Menghasil buku yang siap untuk digunakan 

D. Urgensi Penelitian 

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan melalui kegiatan MD, terlihat 

dari sebagian guru belum menggunakan penilaian yang sesuai dengan pendekatan 

pembelajaran yang mereka gunakan, terkhusus pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education. Masalah yang 

dikemukakan ini perlu segera di atasi. Jika belum berhasil, pembelajaran 

matematika di negara ini akan selalu terpuruk. Untuk mengatasi masalah-masalah 

yang dikemukakan di atas, menurut hemat penulis perlu diadakan perubahan 

terhadap model penilaian yang cocok untuk spembelajaran matematika siswa di 

Sekolah Dasar. Mereka membutuhkan model penilaian yang sesuai dengan 

pendekatan RME yang digunakan. Diduga, dengan menggunakan buku penilaian 

yang relevan dan relatif, guru-guru rnatematika di Sekolah Dasar dapat 

memperoleh pengetahuan, keterarnpilan, dan pengalaman dalam proses penilaian 

yang baik. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembelajaran matematika dan 

proses penilaian yang sesuai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di sekolah dasar. 

E. Defenisi Operasinal 

Ada beberapa defenisi istilah yang digunakan dalam prosedur pengembangan 

modul yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Expert : pokar atau ohli pada bidang tertentu 



2. Revisi : memperboiki 

3. Pengernbangan adalah proses untuk menghasilkan sesuotu (dalam ha1 ini model 

penilaian pernbelajaran rnaternatika menurut De J Lunge yang valid, praktis dun 

efektifl. 

4. Prototype : rnodel/desain/rancanyan materi 



KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengembangan Penilaian 

Penilaian pembelajaran matematika di SD pada umuninya ditekankan 

pada hasil pembelajaran dan didasarkan pada hasil test yang dilaksanakzn 

oleh guru hasilnya adalah setiap siswa memperoleh skor atau nilai tertentu. 

Skor ini menujukan prestasi setiap siswa tentang materi matematika yang 

telah dipelajari. Macam-macam metode penilaian: 

1. Tes : suatu prosedur yang sistematik untuk mengamati dan mengukur 

seseorang. 

2. Pengukuran : suatu prosedur untuk menunjukkan bilangan bagi atribut 

atau karakteristik seseorang berdasarkan aturan tertentu. Bilangan hasil 

pengukuran ini 

biasanya discbut skor. 

3. Asesmen : suatu kegiatan pengumpdan informasi yang sistematik tanpa 

adanya pembuatan kcputusan tcntang nilai. 

4. Penilaian : suatu proses pembuatan keputusan berdasarkan kesesuaian 

seseorang, program, proses atau hasil dengan tujuan tertentu. 

Jenis keputusan yang perlu dilakukan gun1 : 

1. Keputusan pada awal pembelajaran : terdiri dari penilaian kesiapan dan 

penilaian penempatan 

2. Keputusan selama pembelajaran : terdiri dari penilaian formatif dan 

penilaian diagnosis 



3. Keputusan pada akhir pembelajaran (penilaian sumatif) 

Jenis Data dan Tujuan Penilaian: 

1. Penilaian kesiapan siswa dalam belajar nlatematika di SD 

Untuk menilai apakah setiap siswa sudah memiliki kesiapan dalam belajar 

guru dapat menggunakan berbagai cara, misalnj~a meminta siswa 

memeragakan sesuatu atau mewawancarai siswa baik perseorangan 

ataupun kelompok. 

2. Penilaian tugas 

Salah satu kegiatail gum matematika di SD adalah memilih dan 

memberikan tugas kepada siswa. Tugas dapat berupa pertanyaan, masalah 

, latihan soal, karangan. Masing-masink tugas dalam dokumen ini 

dikoreksi dan diberi skor atau komentar tertulis oleh guru sehingga 

dokumen ini dapat dijadikan oleh guru sebagai salah satu bahan untuk 

memantau perkembangan belajar siswa. 

3. Penilaian kemampuan matematika dalam belajar matematika di SD 

Untuk memperoleh data kemampuan matematika para siswa salah satunya 

dengan test. Test ini biasanya dirancang oleh guru, disebut test buatan 

guru. Jenis pertanyaan biasanya benar salah, jawaban singkat, 

melengkapi, pilihan ganda. 

4. Observasi 

Informasi yang terkait dengan para siswa antara lain adalah motivasi, 

perhatian, rasa ingin tahu, ketabahan, semangat, keaktifan, kerjasama, 

ketrampilan dan pemahaman mereka selama proses belajar matematika. 



Pengamatan pada metode ini disebut metode observasi. Pengamatan ini 

dilakukan secara formal dan tidak terstruktur. 

5. Wawancara 

Merupakan metode penilaian yang menlungkinkan guru memperoleh 

gambaran tentang pengetahuan konseptual siswa dan penalaran siswa 

tentang suatu masalah. Wawancara biasanya dilakukan secara langsung 

dan berhadapan. 

6. Tes diagnosis dalam belajar matematika di SD. Tes ini dirancang secara 

khusus untuk mendiagnosis letak kesulitan belajar siswa. Untuk 

merancang dan melaksanakan tes diagnosis sekurang-kurangnya ada 3 ha1 

: menentukan tujuan, memilih pertanyaan sesuai dengan tujuan, dan 

menganalisis jawaban yang dikemukakan siswa. 

7. Penilaian dengan portofolio 

Portofolio adalah hasil karya masing-masing siswa yang 

didokumentasikan secara teratur dan baik. Isi portofolio bermanfaat untuk 

membuktikan secara tertulis karya siswa, dapat memberikan gambaran 

terhadap guru yang sedang dan akan mengajar mengenai kemampuan 

siswa. 

8. Penilaian dengan jurnal 

Bagian yang paling penting dalam pembelajaran adalah 

. pengkomunikasian ide tentang matematika dalam bentuk tulisan. Jurnal 

merupakan salah satu bentuk tulisan yang disusun siswa tentang kegiatan 

yang dilakukannya. 



B. Kurik~llurn Tingltat Satuan Pendidikan 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat 

memiliki kemampuan memperolch, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 

kompetitif. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika dalam dokumen 

ini disusun sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan 

Kemampuan tersebut di atas. Selain itu dimaksudkan pula untuk 

mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan 

 nasala ah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan 

simbol, tabel, diagram, dan media lain. 

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut (KTSP, 2007): 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

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

tepat, dalam pemecahan masalah 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 



3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

lnerancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Penilaian Belajar Matematika di Sekolah Dasar 

Metode penilaian yang baik akan memberikan keuntungan bagi siswa 

untuk memperlihatkan bagaimana mereka memahami konsep pelajaran 

matematika secara menyeluruh. Guru yang merencanakan memberikan 

penilaian setiap hari dalam mengembangkan pengetahuan siswa harus 

memiliki informasi harian mengenai bagaimana pola fikir siswa dan apa 

ide yang mereka gunakan dan kembangkan. Untuk itu diperlukan penilaian 

yang cocok sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 

Penilaian yang baik hams memungkinkan setiap siswa di dalarn kelas, 

bagairnanapun kemampuan matematikanya, siswa marnpu 

mendemonstrasikan pengetahuan, kemampuan atau pemahaman. Menurut 

Van De Walle (2008:80): Prinsip penilaian dalam prinsip-prinsip dan 

standar menekankan dua ide pokok: (1) Penilaian harus meningkatkan 

belajar siswa, dan (2) penilaian adalah sebuah alat yang Serharga untuk 

membuat keputusan pengajaran. 



Berikut beberapa garnbaran (contoh) mengenai proses-proses dalam 

pembelajaran matematika: 

1. Pemecahan masalah 

- Pemaharnan sebuah persoalan sebelum mulai bekerja 

- Gunakan gambar,grafik, dan model fisik untuk membantu 

memecahkan soal 

- Miliki dan gunakan strategi yang sesuai untuk pemecahan soal 

- Nilai kebenaran jawaban 

2. Pemahaman 

- Selidiki metode pemecahan dan hasilnya 

- Buat dugaan berdasarkan pemahaman 

- Amati dan gunakan pola dalam matematika 

3. Komunikasi 

- Jelaskan ide dengan tulisan 

- Komunikasikan ide di dalam kelas dengan jelas 

D. Realistis Mathematics Education (RME) 

Realistic Mathematics Education ( R M E )  adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-ha1 yang 'real' bagi siswa. Di 

Indonesia RME dikenal dengan istilah Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI). RME dikembangkan oleh Freudenthal Instituut, Belanda 

yang dimulai oleh Hans Freudenthal tahun 1970. Menurutnya, matematika harus 

dihubungkan dengan kenyataan, berada dekat dengan peserta didik, dan relevan 

dengan kehidupan masyarakat agar memiliki nilai rnanusiawi. Pandangannya 



menekankan bahwa materi-materi matemalika harus dapat ditrallmisikan sebagai 

aktivitas manusia atau malhematics is a human activity (Freudenthal, 1991). 

Maternatika sebagai aktivitas manusia dimaksudkan bahwa siswa harus 

diberikan kesempaian untuk belajar melakukan aktivitas matematisasi pada 

semua topik dalam matematika dan matematika harus dikaitkan dzngan situasi 

yang pernah dialaminya baik dalam matematika maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. Dua tipe matematisasi dikenal dalam PMRI yaitu horizontal dan 

vertikal. Pada horizontal, siswa menggunakan matematika sehingga dapat 

membantu mereka mengorganisasi dan rnenyelesaikan suatu masalah yang ada 

pada situasi nyata. Sebaliknya, pada tipe vertikal proses pengorganisasian 

kembali menggunakan matematika itu sendiri. 

Menurut Zulkardi (dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar) PMRI 

menggunakan masalah kontekstual atau aplikasi tidak hanya sebagai suatu 

sumber aplikasi, tetapi sekaligus sebagai titik awal pembelajaran matematika. 

Hal ini sesuai dengan KTSP yang menekankan bahwa dalam setiap kesempatan 

pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang 

sesuai dengan situasi (contextual problem). Masalah-masalah realistik digunakan 

sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan 

matematika formal. Pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI di kelas 

berorientasi pada karakteristik-karaktcristik RME, sehingga siswa mempunyai 

kesempatan untuk menemukan kernbali konscp-konsep. Szlanjutnya, siswa 

diberi kesempatan mengaplikasikan konsep-konsep matematika untuk 

memecahkan masalah sehari-hari atau masalah dalam bidang lain. 



a) Prinsip PMRI 

Menurut Freudental dalam Zukardi (2005: 8-9) ada tiga prinsip PMRI 

yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti dan pendesainan perar~gkat 

pembelajaran baik itu materi maupun produk pendidikan lainnya. Ketiga 

prinsip tersebut dijelaskan seperti berikut : 

2. Penemuan terbimbing melalui matematisasi (Guided reinvenfion through 

Mathernatization) . 

Karena dalam PMRI, matematika adalah aktivitas manusia maka 

penemuan terbimbing melalui matematisasi dapat diartikan bahwa siswa 

hendaknya dalam belajar matematika harus diberikan kesempatan untuk 

mengalami sendiri proses yang sama saat matematika dilemukan. Prinsip 

ini dapat diinspirasikan dengan menggunakan prosedur secara informal ke 

tingkat belajar matematika secara formal. 

3 .  Fenomena mendidik (Didacitical Phenomenology). 

Situasi yang berisikan fenomena mendidik yang dijadikan bahan dan area 

aplikasi dalam pengajaran matematika haruslah berangkat dari keadaan 

yang nyata terhadap siswa sebelum mencapai tingkatan matematika secara 

formal. Upaya ini akan tercapai jika pengajaran yang dilakukan 

menggunakan situasi yang berupa fenomena-fenomena yang mengandung 

konsep matematika secara informal ke tingkat belajar matematika secara 

formal. 



4. Model-Model Siswa sendiri (Self-develoved models). 

Peran Szlf-develoved models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi 

real ke situasi konkrit atau informal matematika ke formal matematika. 

Artinya siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah. 

Pertama adalah model suatu situasi yang dekat dengan alam siswa. Dengan 

generalisasi inodel tersebut akan menjadi berubah moael-of mzlsalah 

tersebut. Model-of akan bergeser menjadi model-for masalah sejenis. Pada 

akhirnya akan menjadi model dalam formal matematika. 

6) Karakteristik PMRI 

Menurut Jan de Lange (1987); Treffers (1991); dan Gravemeijer (1994) 

dalam Zulkardi (2005:9) PMRI mempunyai lima karakteristik yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan masalah kontekstual (masalah kontekstual sebagai aplikasi 

dan sebagai titik tolak dari mana matematika yang diinginkan dapat 

muncul). 

2.. Menggunakan model yang menekankan penyelesaian secara informal 

sebelum menggunakan cara formal afau rumus.(Perhatian diarahkan pada 

pengembangan model, skema dan simbolisasi daripada hanya mentransfer 

rumus atau matematika secara langsung). 

3. Menghargai ragam jawaban dun kontribusi s i~wa  (Kontribusi yang besar 

pada proses belajar mengajar diharapkan dari kontribusi siswa sendiri yang 

mengarahkan mereka dari metode informal kearah yang lebih formal). 



4.  lnteraktivitas (negoisasi secara eksplisit, intervensi, kooperatif dan 

evaluasi sesama siswa dan guru adalali faktor penting dalam proses belajar 

secara konstruktif dimana strategi informal siswa digunakan sebagai 

jantung untuk mencapai yang formal). 

5. Terintegrasi dengan fopik pembelajaran lainnya (Pendekatan holistic, 

~nenunjukan bahwa unit-unit belajar tidak akan dapat dicapai secara 

terpisah tetapi keterkaitan dan keterintegrasian haris dieksploitasi dalam 

pemecahan masalah). 

E. Beberapa Pertimbangan dalam Mcngevaluasi Program dan Hasil 

Belajar Siswa 

Beberapa ha1 yang perlu diperhatikan dalam memilih tugas latihan dan 

atau butir soal untuk mengembangkan hasil belajar siswa/mahasiswa di ataranya 

adalah (Tabel 1): 

Penilaian h a i l  belajar siswa'mahasiswa merupakan bagian integral dari 

pembelajaran 

Gunakah beberapa metode pengukuran, dan sesuaikan dengan aspek 

pengetahuan dan proses matematika yang akan diukur 

Seimbdngkan aspek pembelajaran dan kurikulum dalam menentukan 

kualitas propam 



Tabel 1 .Perubahan Pandangan dalam Penilaian 

F. Konsep Dasar Asesmen 

Asesmen dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal 

pengumpulan informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penting 

Kurang menekankan pada 

1 

2. 

3. 

4 

5.  

6. 

7. 

Lebih menekankan pada 

Mengases apa yang tidak diketahui 

siswal mahasiswa 

Pemberian skor hanya berdasarkan 

jawaban benar 

Memfokuskan pada sejurnlah 

keterampilan khusus dan terpisah- 

pisah dalam matriks konten-perilaku 

Menggunakan latihan soal ceritera 

yang hanya memuat satu atau dua 

ke terampi Ian 

Hanya menggunakan tes tertulis 

Mengevaluasi program hanya 

berdasar pada skor tes 

Menggunakan tes hasil belajar baku 

sebagai satu-satunya indikator 

keberhasilan program 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 .  

7. 

Mengases apa yang diketahui dan cara 

berfikir matematika siswa lmahasis-~a 

Asesment sebagai bagian integral dari 

pembelajaran 

Memfokuskan tugas matematik yang 

lebih luas dan pandangan matematik 

secara holistik 

Mengembangkan situasi masalah yang 

melibatkan sejumlah idea matematik 

Menggunakan beragam teknik asesment 

Mengevaluasi program pengumpulan 

informasi secara sistimatik terhadap 

outcomes, kurikulum dan pembelajaran 

Menggunakan tes hasil belajar baku 

sebagai satu dari indikator keberhasilan 

program 



pembelajaran sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh guru untuk 

memperbaiki proses dan hasil belajar siswa (Herman et al., 1992:95; Popbam, 

1995:3). Variabel-variabel penting yang dimaksud sekurang-kurangya meliputi 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap siswa dalam pembelajaran 

yang diperoleh guru dengan berbagai metode dan prosedur baik formal maupun 

informal. 

Pengertian asesmen dalam Buku Pedoman Penilaian pada kurikulum, 

penilaian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memberikan 

berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan 

hasil belajar yang telah dicapai (Diknas 2007:3). Ada pun yang dimaksud dengan 

asesmen alternatif (alternative assessment) adalah segala jenis bentuk asesmen 

diluar aseslnen konvensional (selecfed respon test dan paper-pencil lest) yang 

lebih autentik dan signifikan mengungkap secara langsung proses dan hasil belajar 

siswa. Herman (1997) memberikan semboyan khusus bagi asesmen alternatif 

dengan ungkapan "What You Get is What You Assess" (WYGWYA). Dalam 

beberapa literatur, asesmen alternatif ini kadang-kadang disebut juga asejmen 

autentik (authentic assessment), asesmen portofolio (portfolio assessment) atau 

asesmen kinerja (perjbrmsnce as-sessment). (Herman,1997:197-198; 

Niemi, 1997:243; Harlen, 1992:6; Marzano, et a].,] 993:13; Popham, 1995:142) 

Tujuan utama penggunaan asesmen dalam pembelajaran (classroom 

assessment) adalah membantu guru dan siswa dalam mengambil keputusan 

propesional untuk memperbaiki pembelajaran. Menurut Popham (1995:4-13) 

asesmen bertujuan untuk: 



1)  mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa dalam belajar 

2) memonitor ke~najuan siswa 

3) menentukan jcnjang kemampuan siswa 

4) ~nenentukan efektivilas pembelajaran 

5) mempengaruhi persepsi publik tentzng efektivitas pembelajaran 

6 )  ~nengevaluasi kinerja guru kelas 

7) mengklarifikasi tujuan pembelajaran yang dirancang gum 

Setiap penggunaan asesmen Aulentik bentuk apapun dicirikan oleh hal-ha1 

berikut: 

1) menuntut siswa untuk merancang, rnembuat, menghasilkan, 

mengunjukkan atau melakukan sesuatu 

2) me~nberi peluang untuk terjadinya berpikir kompleks danlatau 

memecahkan masalah 

3) menggunakan kegiatan-kegiatan yang bermakna 

4) menuntut penerapan yang autentik pada dunia nyata 

5) pensekoran lebih didasarkan pada pertimbangan manusia yang terlatih 

daripada mengandalkan mesin 

Untuk memperoleh asesmen dengan standar tinggi, maka penggunaan 

asesmen harus: relevan dengan standar atau kebutuhan hasil belajar siswa; adil 

bagi semua siswa; akurat dalam pengukuran; berguna; layak dan dapat dipercaya. 

(Herman, 1997: 198). 

Agar penggunaan asesmen dalam kelas sesuai dengan pembelajaran dan 

dapat meningkatkan pembelajaran tersebut Cottel(1991) menggagaskan 5 petujuk 

bagi guru penggunaan asesmen dalam kelas : 



1) senantiasa menganggap bahwa pembelajaran terus berlangsung 

2) selalu meminta siswa untuk menunjukkan bukti-bukti bagaimana mereka 

belajar 

3) memberi siswa umpan balik tentang respon kelas serta rencana pengajar 

tentang respon tersebut 

4) melakukan penyesuaian-pcnyesuaian yang tepat untuk meningkatkan 

pem bela-jaran 

5) ~nenilai ulang bagaimana penyesuaian-penyesuaian tersebut bekerja cukup 

baik 

Penggunaan jenis asesmen yang tepat akan sangat menentukan 

keberhasilan dalam mengakses informasi yang berkenaan dengan proses 

pembelajaran. Pemilihan metode asesmen hams didasarkan pada target inforrnasi 

yang ingin dicapai. Informasi yang dimaksud adalah hasil belajar yang dicapai 

siswa. Stiggins (1994:3,67) mengemukakan lima kategori target hasil belajar yang 

layak dijadikan dasar dalam menentukan jenis asesmen yang akan digunakan oleh 

pengajar, yaitu: 

1) Knowledge Outcomes, merupakan penguasaan siswa terhadap substansi 

pengetahuan suatu mata pelajaran 

2) Reasoning Oulcomes, yang menunjukkan kcmampuan siswa dalam meng- 

gunakan pengetahuannya dalam melakukan nalar (reason) dan 

memecahkan suatu masalah 

3) Skill Outcomes, kemampuan untuk menunjukkan prestasi tertentu yang 

berhubungan dengan keterampilan yang didasarkan pada penguasaan 

pengetahuan. 



4) Product Outcomes, kemampuan untuk membuat suatu produk tertentu 

yang didasarkan pada penguasaan pengetahuali 

5) Affective Outcomes, pencapaian sikap tertentu sebagai akibat mempelajari 

dan mengaplikasikan pengetahuan 

Untuk lima kategori hasil belajar di atas, Stiggins (1994: 83) menawarkan 

empat jenis metode asesmen dasar, yaitu: 

1) Selected Response Assessmenl, termasuk ke dalanlnya pilihan ganda 

(multiple choice items), benar-salah (true-false items), menjodohkan atau 

mencocokkan (matching exercises), dan isian singkat (short answer fill-in 

items) 

2) Essay Assessment, dalam asesmen ini siswa diberikan beberapa persoalan 

kompleks yang menuntut jawaban tertulis berupa paparan dari solusi 

terhadap persoalan tersebut 

3) Performance Assessment, merupakan pengukuran langsung terhadap pres- 

tasi yang ditunjukkan siswa dalam proses pembelajaran. Asesmen ini 

terutama didasarkan pada kegiatan observasi dan evaluasi terhadap proses 

dimana suatu keterampilan, sikap, dan produk ditunjukkan oleh siswa 

4) Personal Communication Assessment, tennasuk ke dalamnya adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru selama pembelajaran, 

wawancara, perbincangan, percakapan, dan diskusi yang menuntut 

munculnya keterampilan siswa dalam mengemukakan jawabanlgagasan. 



G. KERANGKA BUKU YANG AKAN DLHASILKAN 

Bagian pertama buku yang akan dihasilkan memuat pendahuluan. Pada 

pendahuluan tersebut, dikemukakan rancangan bah~va buku ini dapat digunakan 

sebagai pedoman penilaian yang bisa digunakan oleh guru matematika di Sekolah 

Dasar. Hal inibertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelen~ahan siswa dalam 

pembelajaran matematika, kemudian guru juga bisa melihat sejauh mana tingkat 

pencapaian pembelajaran matematika, serta dapat merefleksi diri sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Dengan demikian isi buku ini dapat dilihat pada kerangka buku sebagai berikut: 

Bab I: Penilaian Pembelajaran Matematika Menurut De J Lange 

A. Hakekat penilaian Pembelajaran Matematika 

B. Penilaian Prestasi 

C. Penilaian Portofolio 

D. Diagnostika 

E. Remedial dan Pengayaan 

F. Pemberian Skor 

G. Rangkuman 

H. Reviu Gab I 

Bab 1I:Penilaian Pembelajaran De J Lange yang disesuaikan dengan KTSP 

A. Hakekat penilaian Pembelajaran Matematika 

B. Penilaian Prestasi 

C. Penilaian Portofolio 



D. Diagnostika 

E. Remedial dan Pengayaan 

F. Pemberian Skor 

G. Rangkuman 

H. Reviu Bab I1 

Bab 1II:Bagian-bagian Penilaian 

A. Standar Penilaian 

B. Prosedur penilaian 

C. Rubrik dan Indikator Penilaian 

D. Metode Menilai 

E. Persoalan-persoalan dalam proses Menilai 

F. Pemberian Skor 

G. Contoh-contoh penilaian 

H. Rangkuman 

I. Reviu Bab 111 

H. Studi Pendahuluan Hasil yang Sudah Dicapai 

Studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan melalui kegiatan MD dan PLPG 

bagi guru-gum sekolah dasar di Sumatera Barat. Namun, setelah penulis 

mengamati untuk beberapa periode, sistem penilaian pembelajaran matematika 

belum tersusun dengan baik, penilaian yang digunakan oleh guru-guru peserta 

MD dan PLPG pada umumnya masih tradisional, mereka baru memfokuskan pada 

apa yang siswa tidak ketahui (berapa banyak jawaban yang salah). Untuk itu, 



perlu dilakukan perubahan dalam proses penilaian pembelajarna matematika ini 

yaitu menilai apa yang siswa ketahui (ide-ide apa yang mereka berikan untuk 

sebuah tugas (Latihan dan PR), bagaimana alasan siswa, serta proses apa yang 

mereka gunakan. 

Penilaian seharusnya memberikan guru dan siswa umpan balik terus-menerus 

mengenai kemajuan dalani pencapaian tujuan. Penilaian selama pengajaran harus 

menginformasikan setiap siswa dan guru mengenai kekuatan matematika dan 

kemampuan menyelesaikan soal, jadi tidak hanya menguasai kemampuan 

prosedural. 

Sebenarnya model penilaian pembelajaran matematika sudah berkembang, 

namun model penilaian menurut De J Lange belum ada, padahal model penilaian 

pembelajaran matematika menurut De J Lange ini sesuai dengan KTSP dan 

standar penilaian yang berlaku pada pendidikan di Indonesia. 



BAB m 

Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan. 

Penelitian pengembangan di sini berorientasi kepada definisi yang dikemukakan 

oleh Seels & Richey (Richey dan Nelson, 1996), penelitian pengembangan 

merupakan studi yang sistematis tentang perancangan, pengembangan, 

pengevaluasian program pengajaran, proses dan prosuk yang hams memenuhi 

kriteria konsistensi internal dan keefektifan. Desain ini bertujuan untuk 

menghasilkan produk yang berupa buku panduan penilaian bagi guru-guru 

matematika di sekolah dasar. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah buku penilaian pembelajaran matematika 

menurut De J Lange untuk guru-guru sekolah dasar di beberapa daerah di 

Sumatera Barat, pada penelitian ini diujicoba di SD Marhamah, kota Padang. 

Sekolah ini dipilih karena berdasarkan studi awal yang dilakukan, mernenuhi hal- 

ha1 sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

2. Ada sambutan positif dari semua pihak. 

3. Lokasi sekolah memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

4. Fasilitas sekolah memadai. 

5. Guru yang mengajar cukup berpengalaman. 



C. Pengembangan Buku Penilaian Pembelajaran Matematika menurut De J 

Lange, Perangkat, dan Instrumcn 

Penelitian ini menggunakan metode riset pengembangan atau development 

research. Proses pengembangan meliputi: analisis, desain, dan evaluasi 

(Tessrner,l993). Secara garis besar desain penelitian yang digunakan dalam 

bentuk diagram alir (Zulkardi, 2006) berikut 

Low resistance to Revision High resistance to Revision 

Diagram 1. Pengembangan Buku Penilaian 

Expert Reviews 

A 

Self Evaluation Revise 

4 

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini diperoleh dari lembar validasi 

terhadap produk berupa buku yang dihasilkan, dan menggunakan format-. 

format penilaian yang berupa rubrik atau kriteria-kriteria pemberian skor 

terhadap buku. 

Revise Small 
Group 

One-to-one 



Prosedur pengembangan buku penilaian pe~nbelajaran matematika menurut De J 

LangeI ini dibagi merijadi tiga tahap, yaitu: 

1. Self Evaluation 

a. Analisis 

Tahap ini meliputi analisis materi kurikulum serta telaah kompetensi dasar, 

perumusan indikator, mengobservasi dan mempelajari penilaian pembelajaran 

matematika menurut De J Lange serta menganalisis proses penilaian pembelajaran 

matematika yang baik. Pada tahap ini juga, peneliti memilah dan memilih materi 

mana yang baik untuk disampaikan, ditinjau dari tingkat kesukaran dan dapat 

digeometriskan. Tahapan analisis terbagi atas 2, yaitu: 

a. Analisis Garis Besar Program Media (GBPM), yaitu: 

Tahap analisis materi kurikulum. 

Pada tahap ini dilaltukan analisis materi pokok bahasan bangun ruang 

untuk disesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Pada KTSP tujuan 

pembelajaran dituangkan dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2006 

tentang Standar Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

b. Membuatflowchart 

Tahap ini bertujuan untuk menentukan batasan materi yang ditampilkan pada 

buku, serta menentukan materi apa saja yang dapat digeometriskan. 

2. Desain 

Pada tahap ini juga, peneliti mendesain materi yang ditampilkan pada 

buku penilaian pembelajaran matematika menurut de J Lange. Desain materi ini 



kita sebut dengan ~;rololyping. Masing-~nasing prololyping harus fokus pada tiga 

karakteristik utama (confen(, support dan intcflace). Content (isi) harus terdiri dari 

bab, subbab, paragraf, dan lain-lain, structure (struktur) hams masuk aka1 dan 

mengalir serta dibangun dari bab dan subbab di atas. Inteq5ace (tampilan) berisi 

aspek visual seperti gambar, grafik, warna dan lain-lain hams interaktif 

mempakan fitur tambahan yang utama dalam tampilan yang baik. 

Tahap ini terbagi dalam dua tahap tahapan lagi, yaitu: 

a. Membuat papan cerita (storyboard). 

Sebelum membuat storyboard, kita akan melakukan tahap paper based. 

Tahapan ini berisi pendesainan yang dimulai dari sketsa pada gambar pada kertas. 

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bentuk dan apa saja 

yang ditampilkan pada macromedia flash. Setelah pendesainan dalam bentuk 

paper based, dilanjutkan membuat papan cerita (storyboard). Papan cerita adalah . . 
. , 

uraian yang berisi visual dan audio penjelasan dari masing-masing alur dalam 
,,, :, 

flowchart. Satu kolom dalam storyboard mewakili satu tampilan di layar monitor. 

Dengan demikian, biasanya papan cerita cukup banyak sampai beberapa lembar. 

b. Tahap pendesainan (computer-based). 

Desain dimulai dengan pembuatan kerangka buku. Desain materi yang 

ditampilkan meliputi tujuan, materi pembelajaran, sirnulasi, dan soal evaluasi. 

Setelah pendesainan maka akan menghasilkan protowpe-prototype. Proses 

prototyping penelitian ini terdiri dari dua tahap dengan satu siklus yaitu 

prototyping Dan diakhir dari prosedur penelitian ini di lakukan formative studi 

evaluasi dan revisi. 



2.  Prototyping (validasi, evaluasi dan revisi ) 

Pada tahap ini, produk yang telah dibuat tadi akan dievaluasi. Dalam tahap 

evaluasi ini produk akan diujicobakan. Ada 3 kelompok uji coba ini, yaitu: 

a. Expert Review dan One-to-one 

Hasil desain pada prototipe yang dikembangkan atas dasar self evaluation 

diberikan pada pakar (expert review) dan guru matematika sekolah dasar (one-to- 

one) secara parallel. Dari hasil keduanya dijadikan bahan revisi. Uji validitas 

yang dilakukan adalah uji validitas konten dan uji validitas konstruk. Uji validitas 

yang digunakan berdasarkan pakar. Pakar-pakar materi dan media akan menelaah 

contenl, support, dan inlerface dari masing-masing prololyping. Saran-saran 

mereka akan digunakan untuk merevisi dan menyatakan bahwa media yang 

dihasilkan valid dan praktis. Djaali (2004) mengemukakan suatu media memiliki 

validitas isi yang baik jika mampu ~nengukur penguasaan materi yang seharusnya 

dikuasai sesuai dengan konten pembelajaran yang tercantum daiam kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sedangkan suatu media memiliki validitas 

konstruk yang baik jika mampu mengukur apa yang benar-benar diukur sesuai 

dengan konstruk atau konsep atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. 

Berikut format Validasi Buku Penilaian Pembelajaran Matematika menurut de J 

Lange tabel 2. 

LEMBAR VALIDASI 

Konten 

Indikator validasi 

a. Buku sesuai dengan karakteristik buku penilaian : 



. Pakar (expert review) 

Pada tahap ini pakar menguji validitas produk yang dibuat oleh 

peneliti. Produk yang didesain akan dilihat, dinilai, dan dievaluasi oleh 

pakar. Uji validitas yang dilakukan adalah uji validitas content, uji validitas 

corzrfruct, dan uji validitas inlevface. Saran-saran para pakar akan digunakan 

un tuk merevisi bahan ajar yang dibuat peneliti. Tanggapan dan saran dari 

para pakarlpanelis (validator) tentang desain yang telah dibuat dan saran- 

saran validator ditulis pada lembar validasi sebagai bahan merevisi dan 

menyatakan bahwa perangkat pembelajaran tersebut telah valid. 

b. 

Tabel 3. Tabel Validasi dari segi Bahasa 

I. Mengukur Icetercapaian 
2. Menggunakan evaluasi 
3. Menggunakan instrumen penilaian 
4. Interaktif 
5. Keterkaitan antara penilaian dengan proses pembelajaran 

Buku sesuai degan penilaian menurut Jan de Lange : 

1. Penilaian Proses 
2. Sesuai dengan KTSP 2006 
3. Pengembangan model penilaian sendiri 

Bahasa 

Indikator validasi 

a 

b 

c 

Sesuai dengan EYD. 

Rumusan kalimat komunikatif dan mudah dimengerti. 

Rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda atau salah 
pengertian. 



Tabel 4. Tabel Validasi dari segi Konstruk 

= One-to-one 

Pada tahap ini, peneliti memanfaatkan seorang guru matematika sebagai 

tester. Komentar yang didapat digunakan untuk merevisi desain bahan ajar 

yang telah dibuat. 

Konstruk 

Indikator validasi 

b. Snzall Group (Kelompok Kecil) 

Hasil revisi dan komentar dari expert review dan one-to-one pada prototype 

pertama dijadikan dasar untuk mendesain protoype berikutnya. Prototype ini 

diujicobakan pada small group non subjek penelitian. Pada tahap kelompok 

kecil yang terdiri dari 3 orang (small group) guru1 SD non subjek penelitian 

diberikan pembelajaran menggunakan buku penilaian yang telah dibuat pada 

prototype sebelumnya. Selama pembelajaran tersebut, ketiga guru 

diobservasi dan diminta untuk memberikan tanggapan terhadap buku 

penilaian pembelajaran matematika menurut de J Lange. Berdasarkan hasil 

observasi dan tanggapan guru inilah buku tersebut direvisi dan diperbaiki 

a Model penilaian sesuai dengan : 

Sesuai dengan Standar Kompetensi dalam KTSP 

Sesuai dengan Kornpetensi Dasar daiam KTSP 

Sesuai dengan Indikator dalanl KTSP 

Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan SK, KD, Indikator dan 
pencapaian KD dalam KTSP 



lagi. Pada tahap ini juga hasil dari data observasi akan dievaluasi terhadap 

tampilan buku yang dibuat dan penggunaan buku penilaian guna melihat 

tanggapan, penilaian, dan kepraktisan buku penilaian tersebut dan hasilnya 

sebagai masukan untuk merevisi hasil dari protoripe berikutnya. Hasil dari 

prototipe terakhir ini diharapkan akan menghasilkan buku penilaian 

pembelajaran matematika yang valid dan praktis. 

3. Field Test (Uji Lapangan) 

Pada tahap ini uji coba dilakukan pada subjek penelitian yang sesungguhnya 

sebagai field test. Bahan ajar yang diujicobakan padaJeld test haruslah yang 

telah memenuhi kriteria kualitas. Akker (1999:126) mengemukakan bahwa 

tiga kriteria kualitas adalah: validitas (dari pakar, teman sejawat, dan guru 

matematika), kepraktisan, dan efektivitas. 

D. Teknik Analisa Data 

Data di analisis dengan menggunakan Alpha Cronbach pada Tabel 5: 

No 

1. 

Aspek yang dinilai 

Bahasa 

Indikator keberhasilan 

Kesesuaian 

Kaya dengan dorongan berprakarsa 

Benar dan formal 

a Kemonotonan 

Terminologi benar dan tepat 

Gaya bervariasinya 

Penjelasan informasi 



2. 

3. 

4. 

Isi Buku 

Informasi 

Organisasi Buku 

Terkait dengan pengalaman guru 

Mempertimbangkan ragam siswa SD 

Memberikan simulasi 

Penting 

Jelas 

Seimbang tentang berbagai aspek pokok 

bahasan 

Keterhubungan butir-butir informasi yang 

sellarusnya Gerhubungan 

Relevansi Pertanyaan 

Memandang dari berbagai segi 

Akurat 

Sesuai dengan zaman 

Variasi penyajian 

Diatur dengan dafiar isi dan indeks 

Keseimbangan panjang setiap pembahasan 

Profesinalis cetakan 

Komunikatifhya Ilustrasi, foto, diagram, dan 

ide-ide 

Kesesuaian penyajian dengan guru-guru 



matematika sekolah dasar 

Icesesuaian ilustrasi dan objek 

Efektif 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data dan Hasil Pengembangan Berdasarkan Penilaian Para Ahli 

dan Praktisi 

1. Instrumem 

a. Instrumen (Lembar Pengamatan) Aktivitas Siswa 

Tabel 6.Hasil Penilaian Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
(Instrumen dinilai oleh enam validator) 

Keterangan: 
TV = Tidak Valid 
KV = Kurang Valid 
CV = Cukup Valid 
V = Valid 
SV = Sangat Valid 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tabel 6 mengemukakan, bahwa lebih dari 91,67 % penilai 

menyatakan bahwa instrumcn untuk mengobspasi aktivitas siswa 

ASPEK YANG 

DINILAI 

Kejelasan setiap indikator 

Kaitan indicator dengan 

teori 

Kecocokan indikator 

dengan tujuan 

Bahasa yang digunakan 

sudah valid. Berarti instrumen ini telah memenuhi salah satu syarat 

instrumen yang .dapat dipergunakan untuk mengobservasi aktivia9 
I .  

TV 

siswa. 

KV CV 

1 

V 

5 

5 

6 

6 

SV 

1 



b. Instrumen (Lembar Pengamatan) Aktivitas Guru dalam Memfasilitasi 

Siswa 

Tabel 7. Hasil Penilaian Lembar Pengamatan Kegiatan Guru 
(Angket dinilai oleh enam validator) 

Berdasarkan Tabel 7 dikatakan bahwa 92,59% penilai 

No 

1.  

2. 

3. 

menyatakan bahwa instrument utltuk mengamati aktivitas guru sudah 

valid. Berarti syarat valid sudah dipenuhi oleh instrument ini. 

Aspek yang Dinilai 

Kegiatan yang diamati 

Keterkaitan dengan kegiatan 

guru di kelas 

Kecocokan dengan tujuan 

c. Instrumen (Lembar Pengamatan) Keterlaksanaan Buku Penilaian 

menurut De J Lange 

TV 

Tabel 8. Keterlaksanaan Produk 
(Instrumen dinilai oleh 6 validator) 

KV 

No 

1. 

2. 

CV 

1 

1 

Aspek yang Dinilai 

Aspek Petunjuk 

a. Kejelasan petunjuk pada 

lembar pengamatan. 

b. Kejelasan kriteria penilaian. 

c. Cakupan aspek komponen. 

Aspek Sintaks 

V 

5 

5 

6 

SV 

TV KV CV 

1 

1 

V 

5 

5 

SV 



a. Cakupan aspek sintaks 

b. Kejelasan masing-masing 

fase dalam sintaks 

c. Kejelasan urutan kegiatan 

pembelajaran Yang 

tergambar dalam fase-fase 

a. Cakupan aspek sistem social 

yang dikehendaki dalam 

buku penilaian pembelajaran 

rnatematika menurut de J 

b. Kejelasan masing-masing 

aspek system sosialyang 

dikehendaki oleh buku 

penilaian pembeiajaran 

matematika meilurut de J 

a. Cakupan perilaku guru 

dalam penggunaan buku 

penilaian pembelajaran 

matematika menurut de J 



Lange. 

b. Kejelasan perilaku guru 

dalam kegiatan penilaian 

menggunakan buku 

penilaian pernbelajaran 

matematika menurut de J 

Lange. 

Berdasar pada data di atas didapatkan kesimpulan bahwa 

lebih dari 77 % penilai mengatakan bahwa instniment sudah valid. 

Beberapa masukan penilai yang perlu diperhatikan dslam ha1 teknis 

pelaksanaan pengisian angket dan lembar validasi ini, yaitu: (a) dalam 

mengisi angket, siswa agar dibantu oleh guru sebatas membaca 

pernyataan dengan pemahaman, (b) guru membantu menjelaskan 

aturan mengisi angket, (c) penulis sebaiknya tidak berada di kelas 

bersangkutan saat siswa ~nengisi angket. 

2. Buku Penilaian Pembelajaran menurut De J Lange 

Validator yang mengisi lembar hanya enam ahli, Penilai yang lain 

memberikan komentar dan masukan langsung ditulis pada perangkat yang 

diberikan, tetapi ada juga yang memberikan masukan secara lisan dengan 

cara berdiskusi langsung. 

Angka yang dicantumkan pada Tabel-tabel yang membahas hasil 

penilaian menunjukkan banyaknya penilai. Perhatikan Tabel 9 berikut ini : 



Tabel 9. Hasil Penilaian Aspek Rasional Perangkat 

Tabel 9 menunjukkan bahwa ciri khas dari perangkat buku 

penilaian pembelajaran matematika menurut De J Lange sangat jelas dan 

berbeda dengan model penilaian yang lain. Ciri khas di sini di awali 

dengan proses penilaian yang disajikan dengan menggunakan rubik 

penskoran, dimana yang lebih dinilai adalah proses pembelajaran siswa 

dalam memahami, menalar dan mampu memecahkan masalah matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Validator juga menyatakan perangkat buku penilaian pembelajaran 

matematika ini mampu memberikan penilaian kesesuaian antar aspek yang 

ada dalam komponen atau kerangka buku yang disajikan, perhatikan Tabel 

10 berikut ini: 

KESIMPULAN 

Sangat jelas 

Tinggi 

Banyak sekali 

Aspek 

Ciri khas 

perangkat 

Kemampuan 

memotivasi 

Manfaat 

bagi guru 

RERATA 

SKOR 

3,88 

2,75 

4 

SKOR 

0 3 

4 

3 

4 

2 

3 

6 

1 2 



Tabel 10. Hasil Penilaian Kesesuaian antar Aspek 

Hasil penilaian yang disajikan pada Tabel menunjukkan bahwa 

terdapat kesesuaian antar aspek tujuan, materi dan kegiatan dalarn 

perangkat buku penilaian pembelajaran matematika menurut De J Lange, 

kesesuaian itu tergolong tinggi. 

Tabel 1 1. Hasil Penilaian Bahasa yang Dipakai 

Aspek 

Tujuan dan 

materi 

Tujuan dan 

kegiatan 

Materi dan 

kegiatan 

Hasil validasi pada Tabel 11 di atas menunjuuan bahwa bahasa 

yang digunakan pada produk buku penilaian pembelajaran matematika 

yang digunakan di sekolah dasar menurut de J Lange tergolong jelas dan 

Aspek 

Kalimat 

Tingkat 

kesu karan 

SKOR RERATA 

SKOR 

3,88 

3,88 

4 

0 1 2  

KESIMPULAN 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

SKOR 

3 

1 

1 

RERATA 

SKOR 

3,13 

2,75 

0 

4 

5 

5 

6 

KESMPULAN 

Jelas 

Mudah 

1 2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

1 



I-, 

mudah dipahami. Kalimatnya tergolong ielas, tetapi walaupun demikian, 

beberapa validator mengusulkan agar penggunaan kalimat yang terlalu 

panjang dikurangi, kecuali memang dibutuhkan. 

Tabel 12. Hasil Penilaian Aspek Sistem Pendukung 

No 

(1) 

1 

2 

3 

4 

Rincian 

Aspek 

(2) 

Buku 

memandu 

pelaksanaan 

- - - 

Skor Penilaian 

1 

(3) 

5 

3 

4 

Rincian 

rancangan 

pembelajaran 

menunjukkan 

kegiatan 

pembelajaran 

yang jelas 

Rancangan 

pembelajaran 

dapat 

dilaksanakan 

Buku 

penilaian 

2 

(4) 

2 

pp 

1 

2 

3 

( 5 )  

4 

4 

(6)  



pem belajaran 

menurut J de 

Lange 

Rerata skor penilaian aspek sistem pendukung ini adalah sebesar 

3,22. Dengan demikian aspek sistem pendukung buku penilaian 

pembelajaran matematika di sekolah dasar menurut de J Lange. 

B. Analisis Data dan Hasil Pengembangan Berdasarkan Validasi Prototipe 

Berdasarkan lembar observasi yang divalidasi oleh 6 validator, 

dapat disimpulkan bahwa produk yang berbentuk buku penilaian 

pembelajaran matematika menurut De J Lange sudah sesuai dengan dengan 

karakteristik buku penilaian yaitu: mengukur ketercapaian, menggunakan 

evaluasi, menggunakan instrumen penilaian dan interaktif. 

Keterkaitan antara penilaian dengan proses pembelajaran, buku 

sesuai dengan penilaian menurut Jan de Lange berdasarkan penilaian proses, 

sesuai dengan KTSP 2006. Meskipun demik.ian penilai juga menyarankan 

agar format penilaian yang disajikan di sesuaikan dengan kurikulum 2013 dan 

pengembangan model penilaian sendiri. 

Indikator validasi lain yang sudah tercapai seperti bahasa yang 

digunakan penulis sesuai dengan EYD. Rumusan kalimat komunikatif dan 

mudah dimengerti. Rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda 

atau salah pengertian. Namun beberapa saran dari validator menyampaikan 

bahwa jangan mengg~inakan kalimat-kalimat yang terlalu panjang. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan simpulan 

sebagai berikut: 

I .  Proses pengembangan buku penilaian pembelajaran m a t e ~ a m e n u m t  

de J Lange mengacu pada hasil modifikasi model pengembangan yang 

dikemukan oleh Plomp. Penilaian dilakukan oleh para ahli dan praktisi 

dari berbagai bidang ilmu, di antaranya: ahli pendidikan Matematika, ahli 

Bahasa Indonesia, ahli Penilaian dan Evaluasi Pendidikan, ahli PMRI, 

dan guru Sekolah Dasar 

2. Hasil pengembangan model pembelajaran matematika menggunakan 

kriteria valid, praktis dan efektif. 

3. Guru Sekolah Dasar menyambut buku penilaian pembelajaran 

matematika menurut de J Lange ini dengan positif 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, disarankan beberapa ha1 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan buku penilaian pembelajaran matematika menurut de J 

Lange hendaknya dapat dilanjutkan. 

2. Karena di Sekolah Dasar khususnya kelas I sampai 3 mengganakart' 

sistem gum kelas, hendaknya dapat dirancang mode' penitaian 

pembelajaran yang dapat menyajikan beberapa materi mata pelajaran. 



3. Informasi tentang efektifitas buku penilaian pembelajaran menurut de J 

lange masih sangat terbatas, n~akanya terbuka peluang bagi peneliti lain 

untuk mengkaji lebih jauh tentang efektifitas buku penilaian 

pembelajaran matematika menurut de J Lange. 
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Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Aspek Rasional Perangkat 

Keterangan: 
0 : Tidak Jelas 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : Jelas 
4 : Sangat jelas 

Aspek 

Ciri khas 

perangkat 

(BuW 

Kemampuan 

memotivasi 

Manfaat 

bagi guru 

Padang, 16 Deseniber 20 12 
Validator, 

(Prof. Dr. Farida Rahim, M.Ed) 

SKOR RERATA 

SKOR 

-- 

0 

- 

KESIMPULAN 

1 2 3 

d 

v 

v' 

4 



Petuniuk: Contenglal~ tanda (4) di skor pcnilaian dcngan mempcrl~atikan ketcrangan 
t2i.C-I' --- --. 

Aspek I SKOK I RERATA 1 KESIMPIJLAN 
I I I ! " ? I ! i - i  I I S K ~ R -  1 I 

I I I 
I 

I 
- 

Ciri i i i ~as  i I I I I I 
I I I 1 I I 

i 
perangkat 1 

I 
I I I CJl I 

I I I I I I 
I 

(R l!!ct.!) I I I I I I I 
I I I I I I I ..-I 1 + +--- --- Ke~aa~llyuat~ j I I I I I I 
I 

memotivasi I I I I l u  1 I 
I I I I I 

I I I I I I 
MgnE?nt 

I 

I I I I 
i I I I I I 

I v"I i 
b ~ g i  g G i t i  

! I I I I I 
I 
I 

Keterangan: 
0 . Tirink ----.- ---- ! ~ l n c  

1 
-- 

: Kurang Jeias 
2 : cllukup Jelas 
3 : Jeias 
4 : Sangatleias 

Padang, 16 Desem ber 20 12 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan rnemperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Aspek Rasional Perangkat 

Keterangan: 
0 : Tidak Jelas 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : Jelas 
4 : Sangat jelas 

Aspek 

Ciri khas 

perangkat 

(Bh) 

Kemampuan 

memotivasi 

Man faat 

bagi guru 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

(Dr. Ambiyar, M.Pd.) 

SKOR RERATA 

SKOR 0 

KESIMPULAN 

- 

1 2 3 

I ,, 

4 

ir 

I// 
- - 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Aspek Rasional Perangkat 

Keterangan: 
0 : Tidak Jelas 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : Jelas 
4 : Sangat jelas 

Aspek 

Ciri khas 

perangkat 

(Buku) 

Kemampuan 

memotivasi 

Man faat 

bagi guru 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

(Syofiyanti, A.Md) 

SKOR RERATA 

SKOR 0 

KESIMPULAN 

1 2 3 

u 

4 

V 

d 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Aspek Rasional Perangkat 

Keterangan: 
0 : Tidak Jelas 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : Jelas 
4 : Sangat jelas 

Aspek 

Ciri khas 

perangkat 

(Buku) 

Kemampuan 

memotivasi 

Manfazt 

bagi guru 

Padang, 16 Desemberj2012 
Validator 

SKOR RERATA 

SKOR 0 

KESLMPULAN 

I 

1 2 3 4 

tr 

- V 



I Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dcngan memperhatikan keterangan 
ta bel! 

1 Hasil Penilaian Aspek Rasional Perangkat 

! Keterangan: 

I 0 : Tidak Jelas 
I 1 : Kurang Jelas 
I 2 : Cukup Jelas 

1 3 : Jelas 
4 : Sangat jelas 

Aspek 

Ciri khas 

perangkat 

(Buku) 

Kemampuan 

memotivasi 

Man faat 

bagi guru 

Padang, 16 Desember 20 12 

(Yullys Helsa, S.Pd., M.Pd) 

SKOR REMTA 

SKOR 0 

KESIMPULAN 

1 2 3 

0 

L 

J 

4 



LAMPIRAN I1 

Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan mernpcrhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Kesesuaian antar Aspek 

Keterangan: 
0 : Rendah 
1 : Cukup Rendah 
2 : Standar 
3 : Cukup Tinggi 
4 : Tinggi 

- 
Aspek 

Tujuan dan 

materi 

Tujuan dan 

kegiatan 

Materi dan 

kegiatan 

Padang, 16 Desember 20 12 
Validator, 

(Prof. Dr. Farida Rahim, M.Ed) 

KESIMPULAN RERATA 

SKOR 

SKOR 

0 1 2 3 

c/ 

!/ 

4 

d 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
ta bel! 

Hasil Penilaian Kesesuaian antar Aspek 

I Aspek 1 SKOR I RERAT.4 I KESTMPI.JI..AN I 
I I ! I I 

! I ! I I I I I Tujuan uan / I ! I ! I I I 
i I 

i 
I 

I materi 
I 

! 
I ! I e-r- I Tgjt!zn . ~ E E  , 

! I 

I Materi dan I 1 I ! I 1 i \/ I I I I i ! 
I l .q iz tgn  I I I I ! 
! j ! ! j I i I i 

Keterangan : 
n 1 Rsfi&h 
1 : Cukup Rendah 
2 : stsy44r 
3 : Cukup Tinggi 
4 7 - 

; ; inggi 

4 (Masniladevi, S.Pd., M.Pd) 



Petunjnk: Contenglah tanda (d) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Kesesuaian antar Aspek 

Keterangan: 
0 : Rendah 
1 : Cukup Rendah 
2 : Standar 
3 : Cukup Tinggi 
4 : Tinggi 

Aspek 

Tujuan dan 

materi 

Tujuan dan 

kegiatan 

Materi dan 

kegiatan 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

4 
(Dr. Ambiyar, M.Pd.) 

SKOR RERATA 

SKOR 

KESIMPULAN 

0 2 1 3 

I/ 

4 

I/ 

11 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Kesesuaian antar Aspek 

Keterangan: 
0 : Rendah 
1 : Cukup Rendah 
2 : Standar 
3 : Cukup Tinggi 
4 : Tinggi 

Aspek 

Tujuan dan 

materi 

Tujuan dan 

kegiatan 

Materi dan 

kegiatan 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

(Syofiyanti, A.Md) 

SKOR RERATA 

SKOR 

KESIMPULAN 

0 3 

2 

V 

v' 

1 4 2 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Kesesuaian antar Aspek 

Keterangan: 
0 : Rendah 
1 : Cukup Rendah 
2 : Standar 
3 : Cukup Tinggi 
4 : Tinggi 

Aspek 

Tujuan dan 

materi 

Tujuan dan 

kegiatan 

Materi dan 

kegiatan 

Padang, 16 Desember 20 12 

SKOR RERATA 

SKOR 0 

KESIRPULAN 

I 2 3 

'1 

V 

4 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Kesesuaian antar Aspek 

Keterangan: 
0 : Rendah 
1 : Cukup Rendah 
2 : Standar 
3 : Cukup Tinggi 
4 : Tinggi 

Aspek 

Tujuan dan 

materi 

Tujuan dan 

kegiatan 

Materi dan 

kegialan 

Padang, 16 Desember 

(Yullys Helsa, S.Pd., M.Pd) 

SKOR RERATA 

SKOR 0 

KESLMPULAN 

1 2 3 4 

L 

v 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian devlgan memperhatikan keterangan 
ta bel! 

Hasil Penilaian Bahasa yang Dipakai 

Keterangan: 
0 : Tidak Jelas 
1 : Kurang Jelas 
2 : CukupJelas 
3 : JelasMudah 
4 : Sangat jelas 

Aspek 

Kalimat 

Tingkat 

kesukaran 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

(Prof. Dr. Farida Rahim, M.Ed) 

SKOR RERATA 

SKOR 0 

KESIMPULAN 

u 

1 2 3 

v' 

L' 

4 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
ta bel! 

Hasil Penilaian Bahasa yang Dipakai 

Keterangan: 
0 : Tidak Jelas 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : JelasIMudah 
4 : Sangatjelas 

Aspek 

Kalimat 

Tingkat 

kesukaran 

(Masnilad 

- 
SKOR RERATA 

SKOR 0 

KESIMPULAN 

1 2 3 

1,' 

4 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
ta bel! 

Hasil Penilaian Bahasa yang Dipakai 

Keterangan: 
0 : Tidak Jelas 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : JelasIMudah 
4 : Sangat jelas 

Aspek 

Kalimat 

Tingkat 

kesukaran 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

(Dr. h b i y a r ,  M.Fd.) 

KESIMPULAN RERATA 

SKOR 

SKOR 

0 1 2 3 

L/ 

4 

I /  



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor pcnilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Bahasa yang Dipakai 

Keterangan: 
0 : Tidak Jelas 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : JelasIMudah 
4 : Sangat jelas 

Padang. 16 Desember 2012 
Validator, 

Aspek 

Kalimat 

Tingkat 

kesukaran 

(Syofiyanti, A.Md) 

L 

RERATA 

SKOR 

KESIMPULAN SKOR 

0 1 2 3 

I/ 

4 

I/ 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
ta bel! 

Hasil Penilaian Bahasa yang Dipakai 

Keterangan: 
0 : Tidak Jelas 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : JelasMudah 
4 : Sangat jelas 

Aspek 

Kalimat 

Tingkat 

kesukaran 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, \ 

SKOR RERATA 

SKOR 0 

KESIMPULAN 

' 

1 2 3 

L 

b 

4 



Petunjuk: Contenglall tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatihn keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Bahasa yang Dipakai 

Keterangan: 
0 : Tidak Jelas 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : JelasIMudah 
4 : Sangat jelas 

Aspek 

Kalimat 

Tingkat 

kesu karan 

Padang, 16 Desember 20 12 
Validator, 

(Yullys Helsa, S.Pd., M.Pd) 

KESIMPULAN RERATA 

SKOR 

SKOR 

0 3 

4' 

4 1 2 

v 



Petunjuk: Conteuglah tanda (4 di skor penilaian dengan ~nemperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Aspek Sistem Pendukung 

Keterangan: 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : Jelas 
4 : Sangatjelas 

No 

(1) 

- 
1 

2 

3 

4 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

(Prof. Dr. Farida Rahim, M.Ed) 

Rincian Aspek 

(2) 

Buku memandu pelaksanaan 

Rincian rancangan pem belajaran 

menunjukkan kegiatan pembelajaran 

yang jelas 

Rancangan pembelajaran dapat 

dilaksanakan 

Buku penilaian pembelajaran menurut 

J de Lange 

Skor Penilaian 

1 

(3) 

2 

(4) 

;v' 

3 

( 5 )  

V 

v 

J 

4 

(6) 



Petnnjuk: Contenglall tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Aspek Sistem Pendukung 

Keterangan: 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : Jelas 
4 : Sangat jelas 

No 

(1) 

1 

2 

3 

4 

Rincian Aspek 

(2)  

Buku memandu pelaksanaan 

Rincian rancangan pembelajaran 

menunjukkan kegiatan pembelajaran 

yang jelas 

Rancangan pembelajaran dapat 

dilaksanakan 

Buku penilaian pembelajaran menurut 

J de Lange 

Skor Penilai'm 

1 

(3) 

2 

(4) 

3 

( 5 )  

0 

v' 

4 

(6)  

b' 

\ 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Masil Penilaian Aspek Sistem Pendukung 

Keterangan: 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : Jelas 
4 : Sangat jelas 

No 

(1) 

1 

2 

3 

4 

Padang, 1 6 Desember 20 12 
Validator. 

(Dr. Ambiyar, M.Pd.) 

Rincian Aspek 

(2) 

Buku memandu pelaksanaan 

Rincian rancangan pembelaj aran 

menunjukkan kegiatan pembelajaran 

yang jelas 

Rancangan pembelajaran dapat 

dilaksanakan 

Buku penilaian pembelajaran menurut 

J de Lange 

Skor Penilaian 

1 

(3) 

2 

(4) 

3 

( 5 )  

2" 

L 

I/' 

4 

(6) 

C, 



Pctunjuk: Contenglalr tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Aspek Sistem Pendukung 

Keterangan: 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : Jelas 
4 : Sangat jelas 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

No 

(1) 

1 

2 

3 

4 

Rincian Aspek 

(2) 

Buku memandu pelaksanaan 

Rinc ian rancangan pembelajaran 

menunjukkan kegiatan pembelajaran 

yang jelas 

Rancangan pembelajaran dapat 

dilaksanakan 

Buku penilaian pembelajaran menurut 

J de Lange 

Skor Penilaian 

1 

(3) 

2 

(4) 

V 

3 

( 5 )  

v 

u 

J 

4 

(6) 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dcngan memperl~atikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Aspek Sistem Pendukung 

Keterangan: 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : Jelas 
4 : Sangat jelas 

Padang, 16 Desember 20 12 

No 

(1) 

1 

2 

3 

4 

(Helni ~ahmilda, S.Pd., M.Pd) 

Rincian Aspek 

(2) 

Buku rnemandu pelaksanaan 

Rincian rancangan pembelajaran 

menunjukkan kegiatan pembelajaran 

yang jelas 

Rancangan pembelajaran dapat 

dilaksanakan 

Buku penilaian pembelajaran menurut 

J de Lange 

Skor Penilaian 

1 

(3: 

2 

(4) 

v- 

3 

( 5 )  

G 

I/ 

-d 

4 

(6)  



LAMPIRAN V 

LEMBAR VALIDITAS PROTOTIPE 

Validator : Prof. Dr. Farida Rahim, M.Ed 
Jabatan : Dosen Universitas Negeri Padang 
Judul Tesis : Pengembangan Model Penilaian Belajar Menurut De J Lange untuk 

Penilaian Belajar Matematika di Sekolah Dasar 
Fokus validasi 

Saran Validator : 

Konten 
Indikator validasi 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

a. 

b. 

(Prof. Dr. Farida Rahirn, M.Ed) 

Buku sesuai dengan karakteristik buku penilaian : 
I .  Mengukur Ketercapaian 
2. Menggunakan evaluasi 
3. Menggunakan instrumen penilaian 
4. Interakti f 
5. Keterkaitan antara penilaian dengagxoses pembelajaran 

Buku sesuai degan penilaian menurut Jan de Lange : 
1. Penilaian Proses 
2. Sesuai dengan KTSP 2006 
3. Pengembangan model penilaian sendiri 



LEMBAR VALIDITAS PROTOTII'E 

Validator : Masniladevi, S.Pd., M.Pd 
Jabatan : Dosen Universitas Negeri Padang 
Judul Tesis : Pengembangan Model Penilaian Belajar Menurut De J Lange untuk 

Penilaian Belajar Matematika di Sekolah Dasar 
Fokus validasi 

Saran Validator : 

' / -1 - Lcr 
L L .& -4'1- * ,- 

$/-a a7 J 

L 

""-yL f&-,, c7.\'j-&, 'T.; u< 

Konten 
Indikator validasi 
a. 

b. 

Buku sesuai dengan karakteristik buku penilaian : 
I. Mengukur Ketercapaian 
2. Menggunakan evaluasi 
3. Menggunakan instrumen penilaian 
4. Lnteraktif 
5. Keterkaitan antara penilaian dengan proses pembelajaran 

Buku sesuai dcgan pcnilaian menurut Jan de Lange : 
I .  Penilaian Proses 
2. Sesuai dengan KTSP 2006 
3. Pengembangan model penilaia~i sendiri 



LEMBAR VALLDITAS PROTOTIPE 

Validator : Dr. Ambiyar, M.€d. 
Jabatan : Dosen Universitas Negeri Padang 
Judul Tesis : Pengembangan Model Penilaian Belajar Menurut De J Lange untuk 

Penilaian Belajar Matematika di Sekolah pasar 
Fokus validasi 
Konten 
Indikator validasi 

1. Penilaian Proses I / 2. Sesuai dengan KTSP 2006 

b. 

3. pengembangan model penilaian sendiri 

5. Keterkaitan antara penilaian dengan proses pembelajaran 
Buku sesuai degan penilaian menurut Jan de Lange : 

Saran Validator : - 

, . . , -7. . , 17 ') 

.', /" ., . -, , :. 17 i,./<.-.\ ,\. : - -- -L'- , 
,! 4 j 

I\ 

,-ii (, .-+'--,, ,< p .,,. Y ,-L.. ,'~%. --,,, 
L 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

4 
(Dr. Arnbiyar, M.Pd.) 



LEMBAR VALIDITAS PROTOTIPE 

Validator : Syofiyanti, A.Md 
Jabatan : Guru SD Plus Marhamah 
Judul Tesis : Pengembangan Model Penilnian Belajar Menurut De J 1,ange u~ltuk 

Penilaian Belajar Matematika di Sekolah Dasar 
Fokus validasi 

Saran Validator : 

Konten 
Indikator validasi 

Padang, 16 Desember 201 2 
Validator, 

a. 

b. 

(Syofiyanti, A.Md) 

Buku sesuai dengan karakteristik buku penilaian : 
I. Mengukur Ketercapaian 
2. Menggunakan evaluasi 
3. Menggunakan instrumen penilaian 
4. lnteraktif 
5. Keterkaitan antara penilaian dengan proses pembelajaran 

Buku sesuai degan penilaian menurut Jan de Lange : 
1. Penilaian Proses 
2. Sesuai dengan KTSP 2006 
3. Pengembangan model penilaian sendiri 



LEMBAR VALIDITAS PROTOTIPE 

Validator : Helni Rahrnilda, S.Pd., M.Pd 
Jabatan : Gum Matematika 
Judul Tesis : Pengembangan Model Penilaian Belajar Menurut De J Lange untuk 

Penilaian Belajar Matematika di Sekolah Dasar 
Fokus validasi 

Saran Validator : 

Konten 
Lndikator validasi 

Padang, 16 Desembe; 2012 

a. 

b. 

(Helni Rahmilda, S.Pd., M.Pd) 

Buku sesuai dengan karakteristik buku penilaian : 
I. Mengukur Ketercapaian 
2. Menggunakan evaluasi 
3. Menggunakan instrumen penilaian 
4. lnteraktif 
5. Keterkaitan antara penilaian dengan proses pembelajaran 

Buku sesuai degan penilaian menurut Jan de Lange : 
1. Penilaian Proses 
2. Sesuai dengan KTSP 2006 
3. Pengembangan model penilaian sendiri 



Petunjuk: Contenglah tanda (4) di skor penilaian dengan memperhatikan keterangan 
tabel! 

Hasil Penilaian Aspek Sistem Pendukung 

Keterangan: 
1 : Kurang Jelas 
2 : Cukup Jelas 
3 : Jelas 
4 : Sangat jelas 

Padang, 16 Desember 201 2 

No 

(1) 

1 

2 

3 

4 

Rincian Aspek 

(2) 

Buku memandu pelaksanaan 

Rincian rancangan pembelajaran 

menunjukkan kegiatan pembelajaran 

yang jelas 

Rancangan pembelajaran dapat 

dilaksanakan 

Buku penilaian pembelajaran menurut 

J de Lange 

Skor Penilaian 

1 

(3) 

2 

(4.) 

,/V 

J 

3 

( 5 )  

d 

4 

(6) 



LEMBAR VALIDITAS PROTOTIPE 

Validator : Yullys Helsa, S.Pd., M.Pd 
Jabatan : Dosen Universitas Negeri Padang 
Judul Tesis : Pengembangan Model Penilaian Belajar Menurut De J Lange untuk 

Penilaian Belajar Matematika di Sekolah Dasar 
Fokus validasi 

Saran Validator : 

Kon ten 
Indikator val idasi 

Pa.dang, 16 Desember 2012 

a. 

b. 

(Yullys Helsa, S.Pd., M.Pd) 

Buku sesuai dengan karakteristik buku penilaian : 
I. Mengukrur Ketercapaian 
2. Menggunakan evaluasi 
3. Menggunakan instrumen penilaian 
4. Interaktif 
5. Keterkaitan antara penilaian dengan proses pem5elajaran 

Buku sesuai degan penilaian menurut Jan de Lange : 
1. Penilaian Proses 
2. Sesuai dengan K.TSP 2006 
3. Pengembangan model penilaian sendiri 



LAMPIRAN VI 

LEMBAR VALIDITAS PROTOTIPE 

Validator 
Jabatan 
Judul Tesis 

Fokus validasi 

: Prof. Dr. Farida Rahim, M.Ed 
: Dosen Universitas Negeri Padang 
: Pengembangan Model Penilaian Belajar Menurut De J Lange untuk 
Penilaian Belajar Matematika di Sekolah Dasar 

Konstru k 
Lndikator validasi 

Padang, 16 Descmber 2012 
Validator, 

a 

Saran Validator : 
i ,< .. ' , . \  ...-: 

FA ..L4 ,, -.-. 

- P 
.g.,;, .I. ,A!. ,,; . ,. ,. \, \ 

. / / 
.I 

I 
. , ". . ,< ,. ! , '.7... L L . ( .& : ,  ' ,/ 2,- . .. < - L~ 

L /. , / .'~ i^' "" {I 

, 

(Prof. Dr. Farida Rahim, M.Ed) 

Model penilaian sesuai dengan : 
Sesuai dengan Standar Kornpetensi dalam KTSP 

= Sesuai dengan Kornpetensi Dasar dalam KTSP 

Sesuai dengan Jndikator dalam KTSP 

Kesesuaian tujuan penbelajaran dengan SK, KD, Indikator dan pencapaian 
KD dalam KTSP 

I 



LEMBAR VALTDITAS PROTOTWE 

Validator : Masniladevi, S.Pd., M.Pd. 
Jabatan : Dosen Universitas Negeri Padang 
Judul Tesis : Pengembangan Model Penilaian Belajar Menurut Dr: J Lange untuk 

Penilaian Belajar Matematika di Sekolah Dasar 
Fokus validasi 

Konstru k 
Indikator val idasi 
a Model penilaian sesuai dengall : 

Sesuai dengan Standar Kompetensi clalam KTSP 

Sesuai dengan ICompetensi Dasar dalam KTSP 

Sesuai dengan Indikator dalam KTSP 

Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan SK, KD, Indikator dan pencapaian 
KD dalam KTSP 

Saran Validator : 



EEMBAR VALIDITAS PROTOTIPE 

Validator : Dr. Arnbiyar, M.Pd. 
Jabatan : Dosen Universitas Negeri Padang 
Judul Tesis : Pengembangan Modcl Penilaian Belajar Meriurut De J Lange untuk 

Penilaian Belajar Maternatika di Sekolah Dasar 
Fokus validasi 

Padang, 16 Desember 2012 
Validator, 

n 

Konstruk 
Indikator val idasi 

(Dr. Arnbiyar, M.Pd.) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

Buku ini dibuat karena mengingat pentingnya informasi tentang bagaimana 

pelaksanaan penilaian yang sesungguhnya diadakan dalam pembelajaran 

matematika di Sekolah Dasar (SD). Dengan diadakan penilaian yang sesungguhnya, 

banyak ha1 diketahui dengan sesugglihnya, sehingga dapat diarnbil kesimpulan yang 

betul dan tindakan yang benar dalam pembelajaran matematika di SD. 

Di satu sisi, efektivitas sebuah program pembelajaran yang diadakan dan 

dilaksanakan dalam kelas oleh guru kelas yang bersangkutan. Efektivitas suatu 

program pembelajaran matematika dapat direvisi berdasarkan pencapaian tujuan- 

tujuan pembelajaran matematika yang dimuat dalam kurikulum mata Pelajaran 

Matematika. Guru dan para pendidik dalam ha1 ini, membutuhkan informasi yang 

sah (valid, dapat dipercaya (reliabel). Untuk semua kepentingan tersebut, butuh 

diadakan penilaian yang cocok dan perlu dikembangkan. Informasi yang dapat 

diperoleh dari pelaksanaan penilaian program pembelajaran dapat meliputi 

kemajuan dan perkembangan siswa dalarn belajar matematika, penilaian proses, dan 

penilaian progarn itu sendiri. 

Tiap guru tentu saja mengadakan penilaian-penilaian di kelasnya masing- 

masing agar efektivitas program yang meliputi kemajuan siswa sesuai dengan 

standar-standar yang ditetapkan dapat diketahui. Untuk mempersiapkan penilaian 

ini, guru hams marnpu menganalisis informasi tentang pembelajaran matematika 

sehingga hasilnya dapat digunakan oleh yang berkepentingan dalarn melihat 

bagaimana kemajuan atau pencapaian siswa dan untuk dikon~unikasikan kepada 

orang tua tentang kemajuan anaknya. Sehubungan dengan kemajuan yang dicapai 

siswa hendaknya dapat dilihat dengan sesungguhnya. Dengan demikian, penilaian 

hams dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi, apapun yang dinilai harus 

terdefinisi dengan jelas sehingga alat ukur yang digunakan betul-beta1 sesuai 



dengan yang diukur. Demikianlah, sehubungan dengan penilaian pembelajaran pada 

buku i~ l i  dibahas adalah matematika Sekolah Dasar (SD), ranah penilaian dalam 

pembelajaran matematika, penilaian proses, penilaian hasil belajar, d m  

menganslisis item-item. 

Pengertian penilaian yang dibahas adalah meliputi penjelasan tentang tiga 

tahap dalam proses penilaian, kesirnpulan-kesimpulan, dan penjelasan tentang 

keputusan-keputusan yang diambil dari suatu penilaian. Semua hal ini dapat Anda 

baca pada Bab 11. Selanjutnya, tentang Matematika Sekolah Dasar (SD) yang 

dibahan meliputi kurikulum matematika SD, tujuan pembelajaran matematika SD, 

aspek-aspek penilaian dalam pembelajaran matematika SD, dapat Anda temukan 

pada Bab 111. Pada Bab IV, Anda dapat memahami tentang penilaian proses dalam 

pembelajran Matematika yang meliputi kemampuan berkomunikasi secara 

matematika. Pada bab V, anda menemukan bagaimana membuat alat-alat penilaian 

dalam pembelakaran matemati, dan akhimya pada Bab VI Anda dapat menemukan 

bagiarnana cara menganalisis item pengukuran hasil belajar matematika. Agar para 

pendidik di lapangan mempunyai ganlbaran yang jelas maka disusunlah Pedoman 

Penilaian untuk Sekolah Dasar. 



BAB XI 
MATEMLATIKA DI SD 

Matematika melibatkan perasaan-perasaan, topik-topik, nama-nama orang, 

atau kejadian-kejadian Bobis dkk (1998). Memahami secara menyeluruh mengenai 

kurikulum matematika SD, kita hendaknya melihat dengan jelas range-range dari 

konsep-konsep dan proses yang merupakan garis-garis besar dalam standar-standar 

matematika. Dengan demikian, guru dapat merencanakan pelaksanaan suatu 

pembelajaran dengan tepat, sehingga rancangan tersebut merupakan suatu urutan 

pembelaiaran, menggunakan kegiatan yang nlembuat siswa aktif membangun 

pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan, deng~n  proses yang sesuai. Hal itu 

semua akan mempengaruhi guru dalam merancang penilaian-penilaian, sehingga 

A. Pengertian Matematika 

Pengertian matematika yang muncul dari anak-anak bahwa matematika 

hanya merupakan bilangan-bilangan yang meliputi penjurnlahan; dan dari anak 

yang lain bahwa matematika adalah penjumlahan yang menggabungka sesuatu, 

matematika juga pengurangan yang artinya pengambilan sesuatu, dan pembagian 

yang dibalikkan dari perkalian yzng bila kamu buat kelompok-kelompok sesuatu 

dan berapa banyak lagi pengertian matematika bagi anak-anak. 

Menurut Riedesel dkk (1996), arti dari matematika tergantung pada yang 

memandang: (1) Jika seseorang mamandang matematika sebagai suatu cara berpikr, 

maka dia menganggap matematika bukanlah aritmatika; (2) Jika seseorang melihat 

bagairnana dunia kerja menggunakan bagaimana sebenarnya cara kerja 

matematika, maka dia berpendapat bahwa matematika merupakan masalah dan 

pemecahan masalah; (3) Jika seseorang menemukan dm mempelajari pola-pola dan 

hubungan-hubungan dalam matematika (dalam bilangan, data, ruang, dan pola-pola 

itu sendiri), maka dia memandang matematika sebagai pengetahuan tentang pola- 



pola dan hubungan-hubungan; (4) Jika seseorang melihat matematika merupakan 

ilmu yang diciptakan manusia pada waktu lalu, sekarang, dan akan datang; maka 

dia melihat Matematika sebagai suatu ilmu yang berkeabang. 

Dari segi pendidikan, Troutrnan (1994) berpendapat bahwa pengertian 

matematika bagi seorang guru adalah tergantung pada penekanan ketika dia 

mengajarkannya. Jika guru hanya mengajarkan berhitung seperti menjumlah, 

mengali, mengurang, dan membagi; maka pada lvaktu itu guru tersebut 

mengabaikan penggunaan-penggunaan matematika yang penting. Kalau dia 

memikirkan bahwa Matematika itu adalah hubungan-hubungan yang membuat 

mereka marnpu memecahkan masalah sehari-hari, maka Troutnan menekankan 

pada penggunaan-penggunaan matematika dan menghindari kegiatan pemecahan 

masalah yang tidak khusus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Bila guru 

merasakan bahwa Matematika merupakan sekumpulan sistem deduktif yang 

diorganisir secara logis maka dia mengabaikan kenyataan bahwa secara psikologis 

anak-anak tidak selalu dapat menangani perkembangan secara logis ide-ide 

matematika. 

Selanjutnya, Reys dkk (1998) mengemukakan bahwa matematika lebih dari 

berhitung yakni (1) Matematika sebagai suatu studi tentang pola-pola, (2) 

Matematika Sebagai suatu cara berpikir,(3) Mathematika sebagai suatu seni, (4) 

matematika sebagai suatu bahasa, dan (5) matematika sebagai suatu alat, dan (6) 

Jika seorang guru percaya bahwa proses pengerjaan Matematika melebihi berhitung 

atau deduksi, maka dia mengkondisikan siswa untuk mengamati pola-pola, menguji 

perkiraan. mengira hasil-hasil, menemukan dan menyelidiki pengetahuan untuk 

memecahkan masalah. 

Van De Wale (1994) menyatakan bahwa matematika lebih dari berhitung 

dengan kertas dan pensil yang hanya untuk rnendapatkan jawaban, dan rnengerjakan 

pembagian yang panjang tidak merupakan matematika lagi, karena kalkulator dapat 

digunakan untuk melakukan cara yang sama dengan pengerjaan berhitung. The 

Liang Gie (1996) berpendapat bahwa matematika bersandar pada logika dan 

kreativitas, dan diikuti berbagai maksild yang praktis serta minat intrinsiknya. Bagi 



ahli matematika dan orang-orang yang tertarik pada kepentingan matematika 

terletak pada keindahannya dan tantangin intelektualnya. 

Riedesel dkk (1994) mengemukakan visi barn yaitu (1) matematika 

bukanlah: berhitung, alat penghitung, simbol-simbol, segitiga-segitiga plastik, tetapi 

matematika adalah suatu cara berpikir dan suatu kumpulan gagasan yang 

berhubungan yang selalu berkembang, (2) matematika merupakan benar-benar 

masalah dan pemecahannya, yang merangsang keingintahuan yang penyelesaiannya 

menuntut berbagai gagasan-gagasan dan keterampilan-keterampilan siswa, yang 

menggiring siswa untuk berpikir tentang bagaimana cara kerja matematika d m  

peranan matematika dalam dunia kerja. (3) Matematika adalah kegiatan 

menemukan pola-pola dan hubungan-hubungan seperti 4+8=12; 14+8=22; 

24+8=32, dst adalah sebuah contoh cara yang tangguh iintuk mempelajari 

hubungan-hubungan dan pola-pola operasi penjumlahan. Sebagai tambahan, (4) 

menurut Reys dkk (1 998) bahwa matematika merupakan suatu bahasa, karena 

matematika digunakan untuk mcngomunikasikan pola-pola, dan komplemen 

terhadap bahasa yang digunakan, matematika dibicarakan dalam sosial, perilaku 

sains, dan dalam bisnis. (5) Matematika sebagai tubuh dari suatu pengetahuan yang 

selalu berkembang, sebagai contoh: 

Guru: Anak-anak coba perhatikan pcngurangan ini: 

47 
19- - 

Guru: Nah! Anak-anak. tentu kamu menyelesaikan hanya dengan cara meminjam 

I puluhan, sehingga kamu mengurangkan 17 - 9. 

Siswa: Bu! Dalarn pengurangan kita tidak perlu meminjam, kita dapat 

~nelakukannya sebagai berikut: 

Dalam ha1 ini dapat dilihat bahwa yang selama ini pengurangan dilakukan 

dengan ieknik meminjam, tetapi dengan menggunakan pengurangan bilangan bulat, 



pengurangan tersebut dapat diselesaikan. (7) Matematika adalah mengerjakan 

matematika. Mengerjakan matematika tidak hanya mengetahui matematika tetapi 

anak-anak bekerja secara kreatif terlibat menemukan pola-pola, menguji perkiraan- 

perkiraan, mengira hasil-hasil, dan (8) Bclajar matematika dengan aktif dapat 

mengembangkan kekuatan bertangunggung jawab dan kemampuan bekerja mandiri. 

Menurut Bohis dkk bahwa matematika suatu studi tentang bilangan dan ruang, dan 

sehubungan dengan (1) pencarian pola-pola dan hubungan-hubungan; (2) suatu cara 

berpikir yang berkarater seperti menyelidiki, memanipulasi, menemukan; (3) suatu 

alat komunikasi yang powerful, ringkas, dan konsisten yang digunakan untuk 

menyajjkan, menginterpretasikan, menjelaskan, memprediksikan, dan (4) suatu 

kegiatan yang kreatif yang dapat terjadi bila siswa dikondisikan terlibat 

menyelidiki, intuisi dan discovery. Dengan demikian, siswa belajar matematika 

adalah untuk: 

Mencari penyelesaian-penyelesaian, tidak hanya mengingat prosedur-prosedur. 

Mcngadakan penyelidikan pola-pola, tidak hanya mengingat rumus-rumus. 

Merumuskan dugaan-dugaan, tidak hanya mengerjakan latihan. 

Memandang matematika sebagai pola-pola, tidak hanya bilangan-bilangan. 

Memecahltan masalah tidak hanya yang rutin, tetapi juga yang tidak rutin. 

B. Kurikulum Matematika Selcolah Dasar 

Penguasaan matematika yang kuat diperlukan sejak dini, karena 

matematika mendasari perkembangan teknologi modern yang berperan dalam 

berbagai disiplin, dan memajukan daya pikir manusia, melandari perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan matematika &lam ha1 meliputi 

bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. 

Dalam pembelajarannya, peserta didik di sekolah dasar dikondisikan untuk 

memperoleh kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kernmapuan memperoleh rnengelola, dan memanfaatkan 

informasi dibutuhkan mampu bertahan hidup pada masa mendatmg. Dengan 



dernikian, Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika disusun sebagai 

landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan tersebut di atas. 

Pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran matematika yang 

mencakup masalah tertuiup dengan solusi tunggal, nlasalah terbuka dengan solusi 

tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Untuk 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perlu dikembangkan 

keterarnpilan memahami masalah, membuat model matematika, menyelesaikan 

masalah, dan menafsirkan solusinya. 

Tujuan pembelajaran matematika di SD adalah (1) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritrna, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah, 

(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan rnatematika, (3) Memecahkan masalah, meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) Mengomunikasikan gagasan dengan sirnbol, 

tabel, diagram, atau media lain untuk rnemperjelas keadaan atau masalah, (5) 

Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Pendekatan dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 

problem) hendaknya dilakukan dalam setiap kesempatan pembelajaran konsep. 

Dengan dernikian, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep 

matematika. Peningkatkan keefektifan pembelajaran, digunakan teknologi 

informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. 

Demikianlah, guru hendaknya betul-betul memahami tujuan umum 

pembelajaran matematika tersebut, mengusai pola-pola pembelajaran, pemecahan 

masalah matematika dalam pembelajaran matematika dengan memahami masalah 

dengan: membuat model matematika, menyelesaikar~ masalah, dan menafsirkan 



solusinya; serta rambu-rarnbu pembelajaran metematika di SD, yang kesemuanya 

harus dipaharni oleh guru SD dengan betul. 

Untuk mengembangkan kemampuan tersebut di aAm, diturunkan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) matematika dalam kernampuan 

menggunakan matematika dalarn pemecahan masalah dan mengkomunikasikan ide atau 

gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain. Lagi, bahwa 

pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalarn pembelajaran matenatika yang 

mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi ganda, 

dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Oleh sebab itu, untuk kernampuan 

memecahkan masalah dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model 

matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya. 

Seterusnya, pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 

problem) Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secwa bertahap 

dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan 

pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. 

Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan SDIMI meliputi aspek-aspek 

sebagai (1) Bilangan, (2) Geometri dan pengukuran, dan (3) Pengolahan data 

Sehubungan dengan penguasaan materi tersebut, dipertimbangkanlah standa-atandar 

pencapaian. Satandar-atandar meliputi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

dari kelas 1 sampai kelas 6. Demikianlah merancang kegiatan pembelajaran adalah 

berdasarkan KS dan KD-KD yang dikemukakan di atas, dan demikian juga penilaian 

perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian. 

Harapan-harapan sekolah terhadap pembelajaran matematika adalah pada isi 

semua isi kurikulum dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan pembelajaran 

matematika tercapai dengan efektif. Demikian juga untuk ruang lingkup geometri 

clan pengukuran, serta pengelolaan data, kelima tujuan tersebut hams dicapai 

seoptimal mungkin. Berikut ini dijelaskan satu-persatu tentang apa sesungguhnya 

yang terkandung dari kelima tujuan yang akan dicapai dal ,m pembelajaran 

matematika 



Pemaha~nan mate~natika yang penting untuk ~neletakkan dasar dalam suatu 

dumia yang sangat tergantung padapenggunaanmatemazika. Tujuan melnahami 

dalain inatematika terbagi atas 3 komponeli yaitu: 

Pemahan !consept~~al, 

Kelancaran prosedur, dan 

Pemahamar~ masalah 

2. Penalaran Matematika 

Menalar inerupakan bagian dari perpikir. Penalaran ~nenlpakan tujuan utama 

dalam pembelajaran mate~natika. Penalaran terbagi 3 tingkat yang lierarhis. yaitu 

(1) berpikir pemaha~nan kritis, dan (3) berpikir kreatif, pada gainbar 1 berikut: 

Kreatif 

Orisinil 
Efektif 
Menyipulkan gagasan-gagasan 
Melihat gagasan-gagasan secara umum 2 

Berpikir Kritis 

Menguji, menghubungkan, menilai semua aspek pada suatu masalah 
Memfokuskan perhatian pada bagian-bagiansuatu masalah 
Megumpulkan dan menorganisir informasi 
Mengesahkan dan rnenganalsis informasi 
Mengingat dan menyesuaikan inforrnasi dengan yang telah 
d ipelajarinya 
Menggambarkan kesimpulan yang 
Pada hakekatnya analitikdan refleksif 

rC 
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I Hafalan I 

Ganbar 1. Hierarki Penalaran Dalarn Pembelajaran Matematika. 



Kreatif 

Orisinil 
Efektif 
Menyipulkan gagasan-gagasan 

\ Melihat gagasan-gagasan secara umum 

Berpikir Kritis 

Menguji, rnenghubungkan, rnenilai semua aspek pada suatu rnasalah 
Memfokuskan perhatian pada bagian-bagiansuatu rnasalah 
Megumpulkan dan rnenorganisir inforrnasi 
Mengesahkan dan menganalsis informasi 
Mengingat dan menyesuaikan informasi dengan yarlg telah 
dipelajarinya 
Menggarnbarkan kesirnpulan yang 
Pada hakekatnya analitik dan refleksif 

f 
i 
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Gambar 1. Hierarki Penalaran Dalarn Pembelajaran Matematika. 

Pada gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa berpikir dasar, berpikir kritis dan 

berpikir kreatif. Tingkat berpikir dasar merupakan penalaran tingkat rendah, 

berpikir kritis tingkat menengah, dan berpikir kreatif merupakan bagian 

penalaran paling tinggi. Pada garnbar 1 itu juga dapat dilihat bahwa hafalan yang 

dinyatakan dengan garis putus-putus tidak terrnasuk penalaran, tetapi diperlukan 

dalam berpikir dasar. Pada tahap ini siswa mengetahui arti apa yang mereka 

katakan. dan mendemonstrasikan pemaharnannya tersebut. 

Deduksi merupakan proses mernbuat kesirnpulan dari suatu aturan atau 

prinsip umum ke contoh-contoh iertentu. Penalaran deduktif merupakan tata alur 

yang menurunkan sesuatu kesirnpulan secara runtut dan logis dari pangkal pikir 



yang diketahui. Jika pangkal pikir itu diakui kebenarannya, maka kesimpulannya 

juga mesti diterima sebagai yang benar. Menurut Woolfolk (1998), penalaran 

deduktif merupakan metode aturan-contoh, dan konsep terletak dalam suatu 

hierarkhi sehingga diketahui konsep-konsep yang terdapat di atas atau di 

bawahnya, seperti contoh pada Gambar 2 berikut: 

Gambar 2.Hierarki Konsep-konsep Bangun Datar Segitiga. 

Pacia Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa konsep segitiga sama sisi terletak di 

bawah konsep setiga sama kaki, dan tcrletak di atas konsep segitiga siku-siku. 

Dengan demikian, segitiga siku-siku terletak di bawah segitiga Tabel 1 di bawah 

ini sebuah contoh kegiatan siswa SD dalam belajar penalaran deduktif. 

Dalarn rnemecahkan masalah pada contoll di atas siswa berpikir deduktif yaitu 

dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada seperti wama-warna yang 

disukai oleh seseorang. Pada penalaran deduktif siswa menggunakan aturan- 

aturan atau prinsip-prinsip; dari prinsip-prinsip atau suatu atwan umum pindah 

secara logis ke suatu pemecahan khusus. Dengan demikian, penalaran deduktif 

mulai dari prinsip-prinsip atau bentuk-bentuk umum berlanjut pada penggunaan 

dalam contoh-contoh. Kata-kata untuk indikator yang cocok untuk penalaran adalah 

sebagai berikut: 



menyakatan teori untuk diuji 

membentuk hipotesis-hipotesis, 

mengumpulkan data, 

menganal isis 

menginterpretasikan data, 

menyimpulkan 

Di sisi lain, Zimbardo (1980) menyatakan bahwa penalaran induktif meliputi 

pembentukan sebuah hipotesis dari sejumlah data, kemudian menyaring bukti-bukti 

untuk menentukan apakah data tersebut menguatkan hipotesis. Menurut mereka 

hipotesis-hipotesis alternatif juga diuji, dan satu atau sekelompok kecil hipotesis- 

hipotesis yang mungkin dikelompokkan untuk membandi~lgkan data yang tersedia. 

Musser dan Burger (1992) menyatakan bahwa penalaran induktif merupakan tipe 

penalaran yang digunakan untuk menggambarkan kesimpulan atau prediksi 

tentang suatu pola atau sekumpulan besar objek-objek atau angka-angka 

berdasarkan Impu lan  bagian kecil yang representatif. Dia mencontohkan dengan 

menemukan satuan dari bilangan yang keempat ratus dari sederetan bilangan 

8,12,16,20,24, .... Dengan melanjutkan urutan ( sebuah pola dari bilangan yang 

disusun dalam urutan yang diistilahkan), 8, 12, 16,20,24,28,32,36,40,44,48,52, 

56, 60,. . ., seseorang dapat mengamati bahwa angka satuan setiap lima anggota 

memiliki satuannya 4. Dengan demikian, satuan dari bilangan yang ke 400 adalah 

4. Demikianlah, bahwa penalaran induktif adalah proses menarik kesimpulan 

dengan cara kerja atau proses berpikir dari yang khusus ke ha1 yang urntun. Banyak 

kegiatan siswa yang dapat dirancang untuk meliput konsep tersembunyi sehingga 

siswa harus menemukannya dengan tujuan untuk memperkuat penalaran secara 

induktif. Untuk lebih jelasnya dikemukakan dua contoh soal penalaran induktif 

tentang kemungkinan untuk mendapatkan bilangan yang hilang dalam sebuah pola 

sebagai berikut Dapatkanlah bilangan-hilangan yang hilang: 

1. a. 2,4,6, ... , lo  b. 3,6,9,12, ... c. 15,13, 11, ... 
2. Skor tes empat orang siswa adalah 78, 80.95, dan 98. Carilah rerata skor 

. tersebut. Carilah berapa banyak rata-tara kenaikan jika setiap siswa meningkat 

a. 1 poin b. 6 poin c. 8 poin. 



Selanjutnya, dalam menalar anak-anak mencari pola-pola dan urutan secara 

signifikan dalam pembelajaran Matematika, sebagai contoh: 6+7 adalah sama 

dengan 5 + 8 dan 4 + 9. Dalam ha1 ini, guru dapat menanyakan kepada siswa 

tentang polanya, dan hubungan-hubungan bilangan-bilangan tersebut. Perkalian 

bilangan-bilangan ganjil menghasilkan, penjumlahan atau pengurangan bilangm- 

bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap. 

Dalam proses penyelidikan dengan melengkapi, siswa &an menemukan ha1 

yang dapat membantu mereka mencari pola-pola, perbandingan, menghasilkan dan 

menguji dugaan-dugaan, memvalidasi hipotesis-hipotesis dalarn mengembangkan 

keterampilan dan kekuatan matematiknya. Krulik dan Rudnick (1 996) menyarankan 

agar penalaran dan pemecahan masalah, memperoleh kedudukan yang penting 

dalam pembelajaran matematika. 

Dengan demikian, tingkat awal dari penaiaran adalah berpikir dasar yang 

meliputi pemaharnan konsep-konsep dan mengetahui konsep-konsep terdapat dalarn 

suatu kondisi. Penalaran tingkat kedua adalah kemampuan berpikir kritis yang pada 

garnbar 1 meliputi (1) menguji, menghubungkan, dan menilai semua aspek dari 

suatu situasi atau masalah, (2) berfokus pada bagian-bagian dari suatu situasi atau 

masalah, (3) mengumpulkan inforrnasi dan mengorganisir informasi, (4) 

memvalidasi dan menganalisis informasi, (5) mengingat dan mengasosiasikan 

informasi yang telah dipelajari, (6) menentukan kelayakan sebuah jawaban, (7) 

menggarnbarkan keabsahan kesimpulan-kesimpulan, dan (8) analitis dan refleksif 

secara alami. Menurut Huitt (2001) bahwa berpikir kritis merupakan kemampuan 

menganalisis, menggeneralisasi, mengorganisasikan ide-ide, mendefinisikan opini- 

opini, membandingkan, menyimpulkan, menilai argumen-argumen, serta 

memecahkan masalah, dan alasan yang berfokus pada kep&san yang diyakini. 

Berpikir kritis meliputi deduksi dan induksi (Dolhenty, 2000.) 

Isaken (2000) berpendapat bahwa berpikir kreatif merupakan proses dalam 

membuat dan mengomunikasikan hubungan-hubunga~l baru yang penuh makna 

dengan cara memikirkan/menemukan kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak 



biasa bahkan luar biasa dalam pemecahan masalah. Csikszentmihalyi (1996) 

mengemukakan beberapa indikator karakteristik menonjol dari orang yang kreatif: 

1. Memiliki eiiergi yang berlebihan, tetapi sering diam dan istirahat, 

2. Cendrungan menjadi pintar, 

3. Sederhana pada waktu yang bersamaan, 

4. Terbuka pada pertanyaan, 

5. Sering berlawanan secara azas menwjukkan kombinasi yang berhubungan 

dcngan pcnuh pcrnlainan 

6. Disiplin, kadang-katang tanggung jawab dan tidak tanggung jawab, 

7. Pilihan antara imajinasi dengan fantasi pada satu ujung, 

8. Kecendrungan bcrlawanan pada rangkaian anrara ekstrovert dan introvert 

(cendrung kedua-duanya) 

9. Sederhanaan dan bangga yang luar biasa pada waktu yang bersamaan. 

memilih kompensasi dari suatu perluasan ide-ide tertentu sehingga tidak kaku, 

10. ~ i d a k  meniru-niru peranan gender dalarn semua kebudayaan, 

1 1. Perilaku yang secara umum dikira sebagai pemberontak, 

12. penuh gairah dan betul-betul objektif terl~adap pekerjaannya, dan 

13. Sifat tcrbuka dan peka sehingga scring mengakibatkan mereka sakit, tetapi 

mereka juga memiliki sejumlah kesenangan. 

Kegiatan belajar yang dapat meningkatkan kreativitas kelompok adalah 

dengan: 

1. Memeriksa kesimpulan-kesimpulan, Mendorong kelompok untuk inovasi, 

Menanyakan "bagaimana kalau", 

2. Meminta siswa menggunakan metaphor atau kiasan. 

3. Meminta siswa menemukan idea dan menemukan solusi. 

4. Meminta siswa membuat berbagai pertanyaan yang menuntut pernikiran 

evaluatif. 

5. Mencari berbagai informasi tentang ha1 tertentu; 

6. Menganalisis desain yang sistemik dan meramalkan (hypothesis); 

7. Membuktikan kebenaran ramalan; 

8. Membuat proyek mandiri tentang topik itu; 



9. Membuka berbagai pusat kegiatan (aclivities cenler.9) seperti pusat sain 

(science center), pusat pengembangan pengabdian pada masyarakat, dalarn 

skala kecil, atau skala formal. 

Dengan memiliki kreativitas nlembuat seseorang mampu mengubah sebuah 

bentuk pcngetahuan kepada yang berikutnya. Penggunaan metaphor yang indah 

dapal melihat masalah dengan cam baru dan kreatif. Latihan pemetaan masalah 

termasuk latihan yang diberikan untuk tingkat berpikir kreatif. Menunit mereka, 

untuk memetakan dan mengidentifikasi masalah adalah dengan cara mencasi 

alternatif pemecahan secara teratur. 

Penalaran Ruang dan Bangun and Shape 

Pola-pola ditemukan dalam pertumbuhan dan perubahan-perubahan proses, serta 

terjadi apda disekeliling kita, dalarn percakapan, music, video, kasibuka~ jalan raya, 

konstruksi, dan art. Bangun-bangun adalah pola-pola seperti pada: rumah-rumah, 

mesjid, gereja, jembatan, teIapak-relayak binatang, perencanaan kota, permukaan 

daun, atau bayangan-bayangan. Pola-pola geometrti dapat melayani sebagai model 

yang relative sederhana dari banyak jenis gejala, dan studi tentang kemungkinan- 

kemungkinan atau keinginan-keinginan pada smua level (Griinbaum, 1985). Bangun 

adalah suatu yang penting , bertumbuh, dan tema matematika yang menyenangkan, 

serta mempunyai kedalarnan konten dan makna, serta metode (Senechal, 1990). 

Dalam studi tentang bangun-bangun, kita mencari kesebangunan-kesebangunan 

dan perbedaan-perbedaan ketika menganalisa komponen-kononen dari bentuk dan 

mengenal bangun-bangun dalam perbedan penampilannya serta dimensinya. Studi 

tentang bangun-bangun kita juga n~erajut ruang (Freudenthal, 1973). Inilah yang 

dimaksud dengan belajar untuk mengetahui, mengeksplorasi, dan menundukkan 

dalam rangka meningkatkan bagaimana kita hidup, bernafas, dan bergerak melalui 

ruang tempat kita hidup tersebut. 

Inilah yang dirnaksud dengan kita harus mampu memahami posisi objek secara 

relative. Kita harus menyadari bagaimana bagaiman kita melihat suatu, dan apa 

sebabnya kita melihatnya dengan cara seperti itu. Kita hams mempelajari ilmu 

pelayaran melalui ruang dan melalui konstrusi bangun-bangun. Maksudnya, siswa 

hendaknya mampu memahami hubungan-huibungan antar bagun dan membayangkan 
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atau melihat penyajian-penyaiannya pada foto, pada peta, atau di kota, dll) Siswa 

hams objek-objek tiga dimensi dapat disajikan dalam dua dimensi bahaiman 

bayangan dan hams diinterpretasikan dan apa pandangannya serta bagaimana ha1 itu 

dapat berfungsu. 

Dengan penjelasan seperti itu, pembelajaran bangun ruang dan bagun-bangun 

hendaknya merupan open-ended dan dinamis, serta scsuai dengan kemampuan 

melihat matematika dan kompetensi-kompetensi matematilta yang sudah 

didefinisikan dalam kerangka kerja. 

3. Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Pemecahan masaldi meliputi suahl sitllasi di mana seseorang menginginkan 

sesuatu tetapi tidak serta merta didapatkannya. Bila maslaah tidak udah maka anak 

kecil dapat menjawabnya dan itu bukanlah suatu maslaah. Sesuai dengan VanDe 

Walle (1994) ada dua definisi pemecahan masalah: (1) masalah adalah suatu 

pertanyaan yang meragukan atau menyulitkan, suah kejadian yang membutuhkan 

inquiry atau diskusi, atau pemikiran yang melatih otak. (2) adalah sebuah situasi 

bagi seseorang dalam mengatasinya bahwa tugas butuh untuk mendapatkan 

penyelesaiannya, atau seseorang tidak memiliki prosedur yang tersedia untuk 

mendapatkan solusi, atau seseorang mencoba untuk mendapatkan solusi. Menurut 

Wiggis (2003), situasi yang berlimpah dengan masalah atau pertanyaan yang 

penting, dapat rnengkondisikan siswa menggunakan pengetahuannya untuk 

menunjukkan penampilan yang efektif dan kreatif. Masalah-masalah tersebut boleh 

merupakan replikasi atau analogi dengan masalah orang dewasa atau warga Negara 

atau profesi-profesi. (Richard, 2003) juga mengemukakan bahwa penilaian 

penampilan adalah dengan memperlihatkan keterampilan-keterarnpilan lihusus 

yang mereka kuasai. 

Untuk memperoleh keterampilan memecahkan masalah, siswa harus merniliki 

pengalaman yang banyak untuk memecahkannya, sehingga mereka bisa 

memperoleh skor tinggi dalam tes pemecahan masala? (Suydam dkk, 1998:70). 

Keterapilan-keterampilan memecahkan masalah turnbuh berangsur-angsur serta 



berkelanjutan melalui semester demi semester. Pemecahan masalah sangat 

berkaitan erat dengall matematika. Pemecahan masalah dipelajari semenjak taman 

kanak-kanak. Ada 3 ha1 yang dapat membantu siswa dalam penlbelajaran 

pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh guru yakni: 

1. Memberikan keterampilan rnenggunakan stralegi pemecahan masalah, 

2. Msmberikan keterampilan metakognisi dalam pemecahan masalah, 

3. Mebangkitkan keyakinan dan percaya diri siswa d a l m  memecahkan masalah. 

Menurut Suydam dkk (1998) pcmecahan masalal-L merupakan salah satu rnateri 

yang sulit bagi siswa. Pada tujuan pembelajaran pemecahan masalah yang akan 

dicapai ini memuat beberapa koltsep atau kemclmpuan yang hams diukur. 

Sehubungan dengan cara menyelesaikan sebuah masalah, Polya dalam Suydam dkk 

(1998) ' menyarankan yang disebutnya dengan model 4 langkah yakni: 

1 .  Memahami masalah 

2. Membuat rencana pemecahannya 

3. Melaksanakan rencana 

4. Menguji kembali penyelesaian yang diperoleh. 

Penggunaan keempat langkah tersebut adalah untuk mengorganisir langkah- 

langkah peneyelesaiannya. Kemampuan mernilih dan menggunakan strategi 

penyelesaian masalah merupakan suatu kebutuhan yang penting. Kegiatan 

pemecahan masalah digunakan juga untuk: (1) Membangun pengetahuan 

matematika yang baru, (2) Memecahkan masalah yang muncuI dalam matematika 

dan konteks lain. (3) Menggunakan dan mengambil berbagai kesempatan 

menggunakan strategi untuk memecahkan masalah. (4) Memonitor, merefleksi, 

memonitor proses pemecahan masalah matematika. ( 5 )  Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk dapat mengomunikasikan ide-ide mereka. (6) Mengembangkan 

kreativitas siswa. 

Kemampuan menalar, siswa dapat: mengetahui penalaran clan membuktikan 

aspek-aspek fundamental dari matematik, membuat dan meriyelidiki perkiraan- 

perkiraan, memilih dan menggunakan berbagai tipe penalaran 



Strategi-strategi Pemecahan Masalah 

Penggunaan kalkulator merupakan penerapan teknologi dalam pemecahan 

masalah. Melibatkan kalkulator dalarn pemecahan masalah sangat membantu siswa 

dalam beberapa ha1 antara lain (1) mempercepat siswa memperoleh keterarnpilan 

pemecahan masalah. (2) memperluas pengetahuan siswa dalam peinecahan 

masalah, (3) menghemat waktu bagi siswa dalarn pemecahan masalah, (4) 

membolehkan siswa memecahkan msalah yang lebih ko-mplek dengan situasi yang 

realistik. ( 5 )  membuat siswa percaya diri sehingga termotivasi dalam pemecahan 

masalah. Berikut ini adalah beberapa strategi yang perlu diketahui siswa dalasn 

menyelesaikan masalah. 

Kegiatan pemecahan masalah merupakan kondisi pembelajaran yang efekcif 

untuk siswa mengomunikasikan pikiran-pikiran mereka bagaimana mereka 

memecahkan masalah. Demikianlah, pengpnaan pemecahan masalah atau 

memahami suatu masalah betul-betul dilibatkan dalam pembelajaran matematika, 

paling kurang 10 strategi pemecahan masalah hams diajarkan di SD. Kesepuluh 

strategi pemecahan masalah tersebut adalah sebagai beriku adalah: 

1. Lakukan tindakan. 

2. Gunakan atau buat table, cart, atau grafik. 

3. Buat gambar, diagram, atau model. 

4. Buat daftar yang-terorganisir 

5. Ruat perkiraan dan cek kebenarannya 

6. Cari dan gunakan polanya 

7. Bekerja surut, mulai informasi akhir. 

8. Gunakan penalaran logis. 

9. Buat ha1 tersebut lebih sederhana. 

10. Kondisikan urun pendapat. 

Memeriksa Hasil Pekcrjaan 



Jika telah ditemukan jawaban atau pelnecahan dari suatu masalah, proses 

pemecahan msalah belum dapat dikatakan selesai. Sesuai dengan VanDe Walle ada 

tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yakni mclihat kembali jawaban, melihat 

kembali proses penyelesaian, dan masalah itu sendiri. Hal ini terdapat pada dunia 

nyata yaitu jika jawaban suatu maslah sudah ditemkan, maka jawaban tersebut 

hams diperiksa lagi apakan jawaban teresebut sudah betul. Apakah sudah diyakini 

bahwa jawaban tersebut sudah betul, apakah jawaban tersebut beralasan, apa 

sebenarnya yang diharapkan dari ~nsalah tersbeut, semua pertanyaan ini dapat 

dilihat pada pertanyaan yang dikemukakan pada metakognisi. 

Menafsirkan penyelesaian masalah 

Nah sekwang katakanlah masalah tersebut sudah terpecahkan. Masih perlu 

dipertanhyakan apakah ada jawaban lain yang lebih efektif atau efisien?. 

Mungkinkan ada ssesuatu yang perlu diambil kesimpulan secara umum dari 

pemacahan msalah tesebut? Dapatkah saya membuat masalah yang lebih 

menantang dan lebih menarik, serta lebih bermanfaat dari msalah ini? Dalam 

menyelesaikan masalah dunia nyata, siswa akan menemukan berbagai masalah 

yang pemecahannya mengl~endaki berbagai tipe, yang mungkin salah satu dari 

masalah di atas. Penyelesaian masalah tersebut meliputi perpaduan antara 

pemahaman konsep dengan pengetahuan prosednral. Untuk itu, siswa 

membutuhl~an strategi pemecahan masalah yang luas. 

Memilih strategi seperti yang dikenlukakan di atas, dengan tujuan untuik 

mendapatkan solusi adalah men~pakan bagian yang sulit dalarn pemecahan 

masalah. Dengan demikian, pembelajaran matematika hams mc1;ibatkan banyak 

strategi untuk memperkuat siswa agar berhasil dalam memecahkan masalah. 

Kebanyakan buku-buku teks matematika di SD beIum begitu banyak meIibatkan 

berbagai tipe pemecahan masalah (problem solving) . Dengan dernikian, guru 

perlu berupaya keras untuk mengadakan masalah tersebut karena siswa 

membutuhkan kemampuan pemahaman secara umum bagaimana cara menganalis 

masalah dan bagaimana memilih strategi yang paling efektif untuk menyelesaikan. 



Secara individu, setiap komponen pengetahuan matematika @emahaman 

konseptual, kelancaran prosedural, dan pemecahan masalah) adalah perlu dan 

memadai serta bermanfaat bagi siswa dalam belajar matematika. Ketiga komponen 

tersebut tidak saling bcbas, tetapi tcl-padu dari setiap pelajaran dalam matematika. 

Dengan demikian perlu dikondisikan siswa belajar matematika sebagai berikut: 

memahamikonsep-konsep denvan merniliki keterampilan-keterampilan dalam 

matematika, dengan mengomunikasikan matematikqmenalar secara matematika, 

dan menjadi pemecah masalah denban menggunakan strategi-strategi yang cocok 

sebagai alat pemecahan masalah. 

4. ~omunikas i  Maternatika 

Menya~npaikan gagasan matematika secara matematika merupakan salah satu 

dari lima tujuan pembelajaran maten~atika. Dengan demikian membatu siswa 

mampu menyampakan gagasan mereka merupakan salah satu tugas pokok guru 

dalarn pembelajaran matematika. Hari ini kenlajuan teknologi yang tergantung pada 

komputer serata alat-alat lain dalam memcanipulasi, menyimpan, memindahkan 

infonnasi telah memasuki kehidupan sosial manusia. Orang-orang yang kurang 

mampu memahami dan kurang mampu menggunakannya tidak akan mampu 

mengomunikasikan matematika dengan bermana. Jadi siswa pmemperoleh 

keterampilan berkomunikasi khususnya dalam matematika baik dalam 

menyampaikann gagasan atau menerima gagasan. Dengan kata lain, pelaksanaan 

pembelajaran matematika di kelas harus dapat meningkatkan ketrampilan 

berkomunkasi dalam semua aspek kehidupan jika kita memang memperikan nilai 

positif terhadap pendidikan yang me1iba:ltan siswa berkomunikasi secara aktif. 

Pengetahuan yang penting dimiliki siswa untuk terampil mengo~nunikasikan 

gagasan-gagasannya adalah menguasai bahasa metematika, dan kemarnpuan belajar 

kooperatif. Dengan demikian pada pembelajaran matematika kemampuan 

berkomunikasi dapat dilaksanakan dalam belajar kooperatif, mengerjakan tugas- 

tugas menyajikan secara otavverbal, atau tugas-tugas tertulis dengan menggunakan 

bahasa matematika. Proses yang cocok adalah dengan mengomuriikasikan, 



menghubung-hubungkan dan mengaitkaitkan dan berbagai cara, serta menyajikan 

dengan cara yang menonjol dalam memperoleh dan menggunakan pengetahuan. 

a. Bahasa Matematika 

Menurut Suydarn (1998:3) bahwa matematika merupakan salah satu bahasa 

Sebagai bahasa matematika memiliki strutur bahsa yang lengkap. Dalam 

matematika adanya kalirnat yang mememenuhi bagian-bagian dari kalirnat dalam 

bahasa seperti Subjek (S), Predikat (P), dan Objek (O), dan keterangan (K). yang 

disingkat dengan SPOK. Sebagai contoh: 

3x + (-9) = 24 adalah merupakan kalimat matematika. 

3x + (-9) merupakan Subjek (S) 

- - merupakan predikat (P) 

2 4 merupakan keterangan (K) 

x merupakan objek (yang sedang dibicarakan) 

3x + (-9) dapat juga dikatakan sebagai kata-kata matematika. 

Dalam matematika juga ditemukakan kata-kata yang memiliki sifat tertentu 

seperti; bilangan 0 mempunyai sifat-sifat tertentu menghilangkan unsur lain dalarn 

perkalian seperti 0 x a = a x 0 = 0, dan mengekalkan bilangan dalam penjumlahan 

seperti 0 + a = a + 0 = a. dan banyak lagi kata-kata yang mcmiliki sifat lain. Kalimat 

matematika dapat pula dinilai salah atau benar. WaIaupun demikian, pada 

kesempatan ini tidak dibahas mengenai semantik dalarn matematika, tetapi 

bagaimana bahasa matematika dapat digunakan siswa sebagai alat berkomunikasi. 

Bahasa matematika dapat dikatakan memiliki peranan penting dalarn 

membangun kaitan antara intuitif dengan bahasa matematilta yang abstrak serta 

simbol-simbol matematika tersebut. Bahasa matematika juga membantu siswa 

membuat kaitan antara benda-benda konkret, gambar-gambar, grafik, simbol- 

simbol, bahasa verbal, dan penyajian-penyajian gagasan matematika. Bila siswa 



melihat bahwa suatu penyajian sebuah kalimat rnatematika dapat mewakili berbagai 

kejadian mereka mulai memahami kekuatan matematika; bila mereka mengenal 

bahwa cara-cara penyajian suatu masalah lebih membantu dari yang lain maka 

mereka mulai melihat fleksibelitas dalam menggunakan matematika. 

Demikiadah, bahwa dalarn setiap pembelajaran matematika, diupayakan sikap 

positif siswa terhadap matematika akan meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu, 

guru hendaknya berhati-hati dalarn merancang kekuatan pembelajaran sehingga 

semua tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai dengan efektif. 

C. Kandungan Materi Kurikulum Matematika 

Sistem Bilangan 

Sekelompok bilangan merupakan sistem ialah apabila sekelompok bilangan 

tersebut membuyai anggota dan memiliki operasi. Pada kurikulum Matematika kita 

ini terdapat sistem bilangan Asli (memiliki operasi penjumlahan, perkalian, clan 

perpangkatan), bilangan cacah (memiliki operasi penjumlahan, dan perkalian), 

bilangan bulat (memiliki operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian), 

pecahan (memiliki operasi penjumlahan, pengurangan, perkaliaqdan pembagian). 

Berhitung dengan Desirnal 

Secara konseptual, bilangan desimal dapat digunakan terutama terutarna 

bilangan menjelaskan berbagai bilangan dalam lambang bilangan Hindu Arab. 

Berhitung dengan bilangan desimal memuat semua aturan-aturan algoritma yang 

mengpnakan lambang-lambang bilangan secara tertulis seperti pada prosedur 

penjurnlahan. Aturan yang digunakan adalah dengan menjumlahkan bilangan- 

bilangan yang sama nilai tempatnya, dan mengerjakannya dari kanan ke kiri. Tabel 

penjumlahan yang memuat 10 baris dan 10 kolom yang dapat digunakan untuk 

menjari hasil-hasil penjumlahan. 



kiriadalah menyatakan sebuah nilai 10 kali lebih besar dari posisi sebelah kanan. 

Dalam istilah matematika, perpangkatan untuk dasar 10 meningkatkan dengan 1 ke 

arah kiri atan menurun dengan 1 ke arah kanan. Dengan demikian, nilai untuk setiap 

bilangan sembarang dikalikan dengan sebuah nilai dari 10" dengan n sebuah 

bilangan bulat. Nilai n tergantung pada urutan keberapa angka tersebut dari kiri. 

Sebagai contoh: 

Pada bilangan 634, nilai 6 adalah 6 x 10' = 600 atau 6 ratusan. Nilai 3 

adalah 3 x 10' = 300 atau 3 puluhan, dan nilai 4 adalah 4 x 10' = 4 atau 4 satuan. 

Dengan demikian, nilai atau harga sebuali bilangan berhubungan dengan posisi 

dimana angka tersebut berada. 

Dasar operasi bilangan adalali penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian. Dengan operasi-operasi dasar tersebut dilakukan operasi persen, 

penarikan akar, dan perpangkatan yang berf'ungsi dalam algoritma. 

Penjumlahan (+) 

Penjumlahan adalah operasi dasar dalarn berhitung. Dalam bentuk yang paling 

sederhana ini kombinasi dua bilangan a + b = c, b disebut yang dijurnlahkan 

kedalam sebuah bilangan a, dan c disebqt jurnlah. Menjumlahkan lebih dari dua 

bilangan dipandang sebagai penjurnlahan berganda. Dan penjumlahan yang diulang; 

prosedur ini disebut operasi perkalian. 

Pengurangan (-) 

Pengurangan lawan dari opeasi penjumlahan. Pengurangan adalah 

mendapatkan perbedaan antara 2 bilangan. Pengurangan a - b = c memuat istilah 

yang dikurang a, pengurang b, dan hasil pengurangan adalah c. Jika yang dikurang 

besar dari pengurang, maka perbedaan merupakan bilangan positif. Jika yang 

dikurang kccil dari pergurang, maka hasilnya nierupakan bilangan negatif. Jika 

kedua-duanya sama maka hasilnya adakah 0. Pengurangan tidak bersifat komutatif 

dan tidak pula bersifat asosiatif. Dengann alasan ini, adalah sering mebantu untuk 



mclihat pcngurangan scbagai pen-jurnlahan bilangan positif dan bilangan negatif 

yang dapat dinyatakan sebagai berikut: a - h = a + (-6). 

Perkalian (x) 

Perkalian adalah dasar opeasi yang kedua dalaln berhitung. Perkalian juga 

mengkombinasikan dua bilangan a dan b yang ditulis sebagai a x b = c, a disebut 

pengali dan b yang terkali, serta c disebut hasil perkalian. Kedua bilangan pengali 

dan yang dikalikan sesebut faktor-faktor. Perkalian dipandang sebagai suatu 

operasi. Jika sebuah bilangan nyata adalah setiap bilangan yang dapat dinyatakan 

pada garis bilangan, maka perkalian bilangan. Perkalian dengan sebarang bilangan 

yang keciI dari 1 dan besar dari 0 maka mengasilkan bilangan yang Iebih kecil dari 

yang dikalikan. Perkalian dengan 1 itu sendiri adalah merupakan perkalian yang 

tidak mengubah bilangan sehingga 1 disebut unsur netral dalam perkalian. Dengan 

demikian terdapat invers dalarn operasi perkalian ini, Perkalian memenuhi sifat 

komuntatif dan juga asosiatif. Selain itu terdapat sifat distributuf perkalian terhadap 

penjumlahan dan terhadap pengurangan. 

Pembagian i : ) 

Pembagian merupakan lawan dari operasi perkalian. Pembagian merupakan 

upaya mendapatkan hasil operasi dua bilangan a : b = c, yakni bilangan yang 

pertama a disebut bilangan yang dibagi atau terbagi dan bilangan yang kedua b 

disebut pembagi, dan c disebut disebut hasil bagi. Pembagian dengan 0 tidak 

terdefinisi. Untuk pembagian bilangan-bilangan positif, jika yang dibagi lebih besar 

dari pembagi maka hasilnya lebih dari 1. Sebaliknya, jika yang dibagi kecil dari 

pembagi, maka hasilnya kurang dari 1. Jika bilangan pernbagi dikalikan dengan 

hasil pembagian menghasil bilangan yang dibagi. Pembagian tidak bersifat 

komutatif dan juga tidak asosiatir. Pengurangan dapat dipandang sebagai 

penjumlahan, demikian juga pembagian dapat dipandang sebagai perkalian yakni 

pembagi kali hasil bagi sama dengan yang dibagi, atau terbagi dibagi pembagi sama 

dengan'satu perpembagi kali terbagi yang dinyatakan sebagai: a : b = l/b x a. 



Bilangan Pecahan 

Pecahan merupakan dasar untuk anak belajar persen, perbandingan dan skala. 

Dengan demikian, pembelajaran pecahan perlu dirancang dan dilakukan dengan 

hati-hati dan serius sehinga siswa betul-betul menguasainya yang akhirnya mereka 

dapat mempelajari semua yang tericait denganpecahan tersebut. Selanjutnya, 

bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk afb dengan b 

# 0, a dan b bilangan cacah, a < b. Sedangkan pecahan campuran adalah pecahan 

yang dinyatakan dalam bentu a/b dengan a>b, b $ 0, dan adan b bilangan cacah. 

Selain itu, pecahan desimal adalah pecahan yang bernyebut pangkat-pangkat dari 

10, dan dinyatakan dengan menggunakan tanda koma seperti 0,ab ... c.  a dengan 

nilai a adalah axlIlO, b adalah bx11100, dst. Sedangkan persen adalah pecahan 

biasa yang berpenyebut 100 dan digunakan lambang % (persen). 

Geometri 

Geomeri yang dipelajar di SD kebanyakan merupakan geometri informal. 

Geomerti yang dipelajari meliputi geometri datar dan juga geometi ruang. 

Pembelajarannya meliputi pengenalan bangun-bangun, mcnganalis bangun-bangun, 

dan deduksi bangun-bangun secara informal. 

Kepekaan Bilangan dan operasinya 

Peka ierhadap bilangan merupakan suatu kemarnpuan yang kemudah 
tersentuhan. Sehubunagn dengan bilangan, siswa akan mudah dan cepat melakukan 
operasi, atau menetukan besaran bilangan. Kepekaan bilangan dapat dilihat pada: 

Memahami bilangan, berbagai cara menyajikan bilangan-bilangan, hubungan- 

hubungan antar bilangan, dan sistem-sistem. 

Memahami arti operasi dan prosedur, serta bagaimana mereka berhubungan satu 

dengan yang lain. 

Menghitung dengan tepat dan cepat dalam membuat perkiraan-perkiraan yang 

beralasan. 

Pengembangan bilangan secara intuitif y a h i  keterampilan rnenghubungkan 

bilangan-bilangan dan operasi-operasi adalah penting dan hendaknya meresap pada 
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setiap kompetensi dasar dari kuriku lunl ma tematika. Kepekaan bi langan meliputi 

penggunaan bilangan-bilangan yang mudah dan manis dan dengan aktif mencari 

cara-cara untuk berhitung. Kepekaan bilangan bukanlah suatu topic yang akan 

diajarkan sebagai suatu satuan bahasan, ietapi adalah suatu tema yang berlaku 

umum mclalui semua matematika. 

Kepekaan bilangan siswa dapat dilihat dalar~l keterarllpilan-kete~anlpilan 

mengira, memberikan perhatian khusus terkadap pecahan-pecahan yang ekivalen 

seperti: % = 25%; %= 50%, dan 1 = 100%, dan lain-lain dari siswa tersebut. 

Kemampuan membaca, menulis, menyajikan, membandingkan, mengurutkan, dan 

menggunakan bilangan dalam berbagai bentuk seperti: notasi standar, garis 

bilangan, dan penyajian geometri juga merupakan tngkat-tingkat kepekaan 

matematika yang dimiliki siswa. 

Pola Hubungan-hubungan Bilangan 

Konsep-konsep dari pola-pola, hubungan-hubungan, memainkan peranan dalam 

matematika. Konsep-konscp ini muncul secara alami dari pengamatan-pengamatan 

terhadap dunia. Dunia bisnis, social sain, dan ilmu fisika menggunakan 

matematika untuk membuat perkiraan-perkiraan, yang diikuti oleh pelajaran 

tentang pola-pola dm hubungan-hubungan yang ditemukan antara besaran-besaan 

yang diukur. Pada kelas-kelas awal siswa hendaknya menggwlakan investigasi- 

investigasi informal untuk mengarnati pola-pola yang diciptakan oleh alam dan 

manusia. Pola yang terdapat di alam dapat ditemukan pada Sunga-bunga, daun- 

daun, serangga, dan lain-lain. Sedang yang diciptakan oleh manusia seperti pada 

musik, gambar-gambar, dan barang-barang tenunan. Siswa hendaknya terus- 

menerus menggunakan pelajaran pola-pola hubungan-hubungan untuk menyelidiki, 

sehingga mereka menemukan rumus-rumus, atau melengkapi, dan menganalisis 

pola-pola. Transisi ini secara berangsur-angsur dari konkret ke simbollik, yang 

mengadakan suatu dasar untuk mempelajari matematika. 



Siswa SD menggunakan kepekaan bilangan dalam mengira, memanipulasi, 

membuat table, grafik, merumuskan, dan menggunakan teknologi ketika mereka 

menyelidiki masalah yang melibatkan pola-pola, dan hubungan-hubungan, pola- 

pola penlccahan masalah, dan hubungan-hubungan. Sebagai hasil apa yang mereka 

ketahui dan apa yang dapat mcreka !akukan adalah meliputi: Mengetahui, 

menjelaskan, meperluas, dan menciptakan berbagai tentang bilangan, sebagai 

contoh membilang loncat dalam bilangan cacah, geometri, pola-pola, menyajikan 

hubungan-hubungan yang terdapat dalam table, dan mengaitkannya dengan situasi 

dunia nyata. Dalam pemecahan masalah, siswa menyelidiki, mendemonstrasikar~ 

pola-pola, hubungan-hubungan, yang rnenyajikan. 

Geometri 

Geornetri adalah studi tentang bangun-bangun dari dunia yang di dalarnnya kita 

hidup. Geometri di lingkungan alam menggunakan cara berpikir induktif dari 

deduktif. Di kelas 1-5 siswa hams berkesempatan untuk menguji, memanipuIasi, 

membangun model-model geometri menggunakan bahan-bahan konkret. Kegiatan 

ini hendaknya berlangsung dalarn condisi siswa bias denganbebas menyelidiki dan 

mendiskusikan ide-ide mereka dalam rangka mengembangkan dan menggunakan 

kosa kata yang cocok. Setelah pengalaman yang pertama, kebanyakan siswa 

hendaknya mampu ketaham gambar dan pen yaj ian-penyaj ian abstrak. Studi tentang 

geornetri hendaknya terpusat, kooperatif, investigasi untuk meningkatkan geometri 

discovery. Penalaran geometri dan prinsip-prinsip hendaknya mendorong siswa 

mengembangkan komunikasi, penalaran, dan keterampilan pemecahan masalah. 

Dalam pemecahan masalah melakukan investigasi, siswa mendemonstrasikan 

pemahaman-pemahaman konsep geometri dan menggunaan-penggunaan 

bangun-bangun dua atau tiga dimensi, dan menguji temuan-temuan mereka. 

siswa kelas 1 sampai kelas VI menggunakan kepekaan bilangan, perkiraan, 

model-model, gambar-gambar, alat-alat yang dapat dimanipulasi, dan teknologi, 

ketika mereka menyelidiki pemecahan masalah yang memuat geometri. 



Sebagai hasil, apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka mampu adalah 

untuk: Menentukan hubungan antar bangun-bangun. 

Mengidentifikasi, menjelaskan, mcmbandingkan, membangun, dan 

mengklasifikasi bagun-bangun dua dimensi dan tiga dimensi yang 

menggunakan berbagai bahan, memprediksi sehubungan dengan kombinasi- 

kombinasi atau bagian-bangian, dan transformasi (meluncur, melipat, atau 

berputar) dari bagun datar geometri yang sederahana, menggambar, 

membangun model, dan membandingkan bangun-bangun geometri dengan 

perhatian tertentu terhadap pengembangan kepekaan ruang. Mengidentifikasi 

dan mengambarkan garis dan sudut dan menjelaskan hubungan-hubungan 

mereka untuk mengajar hubungan-hubungan yang lain dengan dunia nyata, 

mendemonstrasikan kaitan-kaitan geometri dengan situasi dunia nyata. 

Pengukuran 

Pada topik pengukuran siswa belajar bagaimana mengukur dan 

membandingkan satuan-satuan ukur dengan benda-benda yang diukw dan 

menemukan konsep-konsep panjang, luas, sudut, berat, tempratur, isi, dan uang. 

Menceritakan waktu dan menggunakan uang mengaitkan suatu pemahaman system 

bilangan dan yang ada dalam sutau kehidupan nyata adalah keterampilan yang 

penting. Selain itu, pengukuran adalah kaitan antara bilangan dengan dunia nyata 

dan sebagai komponen dari suatu percobaan untuk mengorganisasikan dunia. 

Mengukur membuat dapat mengadakan kegiatanmengomunikasikan ide-ide 

dan membuat keputusan secara efektif. Penpkuran menghubungkan geomem 

dengan berhitung, dan juga bilangan dalarn cara intuitif dan formal. Pengukuran di 

SD adalah meliputi: (1) Satuan-satuan pengukuran, (2) Alat-alat dan cara-cara 

penggunaannya. (3) Menentukan kesetasaan satuan ukuran. Dan (4) Kesalahan- 

kesalahan dan besaran-besaran. Belajar pengukuran, memuat investigasi aktif 

masalah dunia nyata dalam individu dan kelompok. Eksplorasi ini hendaknya 

meliputi penggunaan bahan-bahan yang dapat dimanipulasi dan sebaiknya 

meningkatkan perkembangan komunikasi, penalaran, dan keterampilan pemecahan 



masalah. Dalam menginvestigasi masalah, siswa mende~nonstrasikan pemahaman 

konsep, proses, dan aplikasi pengukuran dunia nyata, meliputi: 

1. Menentukan apa yang dapat diukur, bagaimana mengukurnya, cara-cara 

mengllkur yang benar, dan menggunakan rumus yang cocok. 

2. Menggunakan satuan-satuan untuk mengukur yang ~nemberikan arti pengukuran 

yang sesungguhnya. 

3. Memilih dan menggunakan satuan-satuan standard dan tidak standar untuk 

pengukuran sebagai contoh: penjepit kertas, batang Cuisenaire serta alat-alat 

untuk mengukur panjang, mengukur luas, kapasitas, berat, dan waktu untuk 

situasi masalah yang diberikan dengan mempertimbangkan tujuan d m  kepastian 

dan ketepatan yang dikehendaki tugas. 

4. Mengpnakan keterampilan mengira untuk mejelaskan urutan, dan 

mernbandingkan pengukuran par~.jang, kapasitas, berat, waktu, dan tempratur. 

5. Mengubah sebuah satuan ke satuan ukuran yang lain dalam system biasa dan 

metric, membandingkan antara system berdasarkan intuisi seperti inci ke metric. 

6. Mecdemonstrasikan kaitan pengu kuran dengan dunia nayata. 

Mengembangkan strategi-strategi mengira da1a.m pengkurm juga perlu 

diadakan. Siswa kelas 1-5 menggunakan kepekaan bilangan, mengira, 

menggunakan alat-alat, dan tekhnologi yarlg dapat dimanipulasi, ketika mereka 

menyelidiki pengukuran dalam pemecahan masalah. Sebagai hasil mereka mampu 

untuk: menggunakan konsep dalam pengukuran atau masalah pemecahan masalah, 

konsep-konsep adalah konsep: panjang ddam inchi, kaki,yard, mille, milirneter, 

centimeter, desimeter, meter, decameter, hectometer, dan kilometer; luas, volume, 

kapasitas seperti gelas ukuran, benda cair, liter, gallon; pengukur berat seperti ons, 

pound, gram, kilogram, kwintal, ton; waktu meliputi detik, menit, jam, hari, 

minggu, bulan, tahun, uang; tempratur meliputi derajat Celsius, Reaumur, dan 

Fahrenheit untuk pengalaman dunia nyata. Berikut ini adalah deskripsi materi 

pembelajaran pengukuran. 



Simetri 

Simetri merupakan sain dalam geometri. Lingkaran, segibanyak beraturan 

dapat dijadikan bahan untuk mennyelidiki bangun-bangun secara ditail. Pola- 

polasimctris banyak terjadi &lam alam secara artistik yang terdapat dalam bentuk- 

bentuk yang besar. Peranan simetri dalam dasar-dasar geometri aclalah penting. 

Kemampuan belajar statistik: Siswa mampu: 

Mengumpulkan, mengorganisasikan, menggunakan, dan menganalisis &ta. 
Menyajikan data. 

Membuat prediksi bedasarkan analisis data. 

Beberapa istilah yang perlu diketahui guru: 

Kuantitas. menyatakan sejumlah item yang dapat dihitung. 

Mengenal bilangan: mengetahui nama, lambang, penyajian dengan gambar banyak 
benda dari bilangan-bilangan, dan membaca lambang bilangan, serta mcnggunakan 
lambang-lambang tersebut.. 

Pengertian bilangan: bilangan yang menunjukkan banyak (cardinal numbers) 
atau untuk tempat dalam urutannya (ordinal numbers). Sedangkan angka adalah 
lambang bilangan. 

Operasi: kuantitas yang diperoleh dari menjumlahkan, mengurangkan, dl1 yang 
prosesnya dapat dinyatakan dengan gambar, kata-kata, atau lambang bilangan. 

Struktur matematika, meliputi hakekat dari banyaknya sesuatu yang tidak 
diketahui dari suatu masalah, dan operasi-operasi matematika dengan yang tidak 
diketahui dapat diturunkan dari yang diketahui. 

Konteks adalah hakekat dari situasi yang digambarkan, sebagai contoh masalah 
penjurnlahan yang melibatkan kombinasi keloxnpok yang disjoin yang berhubungan 
dengan kumpulan-kurnpulan yang mengkombinasikan Lumpulan orang-orang yang 
berkelompok secara konseptual dalam dua lokasi. 

Formal, artinya bagaimana masalah diformulasikan dan disajikm. Format meliputi 
factor-faktor seperti penempatan pertanyaan, kekomplekan kata dan tata bahasa, 
keberadaan infoemasi yang berlimpah dsb. 



RINGKASAN 

Pengertian dari matematika tergantumg cara menggunakannya Jika seseorang 

menggun'akannya untuk cara berpikir, maka dia mengatakan matematika bukanlah 

aritmatika. Jika guru hanya mengajarkan bcrhitung, maka guru tersebut 

mengabaikan penggunaan-penggunaan matematika yang penting. Kalau guru 

berpendapat hubungan-hubungan dalam matcmatika yang membuat mereka mampu 

memecahkan masalah sehari-hari, maka dia akan menekankan pada penggunaan- 

penggunaan matematika. 

Visi bar1.1 tentang malematika adalah bahwa malematika merupakan suatu 

kumpulan gagasan yang berhubungan, yang selalu berkembang, masalah d m  

pemecahannya, yang merangsang keingintahuan yang penyelesaiannya menuntut 

berbagai gagasan-gagasan dan keterampilan-keterampilan siswa, yang menggiring 

siswa untuk berpikir tentang bagaimana cara kerja matematika menemukan pola- 

pola dan hubungan-hubungan. 

Tujuan pembelajaran matematika di SD (1) Memahmi konsep matematika, (2) 

Menggunakan penalaran, (3) Memecahkan masalah, (4) Mengomunikasikan ide- 

ide secara matematika, dan (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

Ruang lingkup mata pelajaran matematika meliputi (1) bilangan, (2) geometri dan 

pengukuran, serta (3) pengelolaan data. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

tersebut yakni kelima tujuan pembelajaran matematika di atas merupakan tujuan 

setiap Kompetensi Dasar (KD) dalam ruang lingkup materi. 

Strategi pemecahan masalah meliputi strategi melakukan tindakan, 

Strategi membuat garnbar atau d i a ~ ~ a m ,  strategi mencari pola, berpikirhekeja 

mundur, Identifikasi inforrnasi yang diberikan, diinginkan, dan dibutuhkan, 

menulis kalimat terbuka, membuat masalah yang lebih sederhana, mengubah cara 

memandang. 

Komunikasi Matematika meliputi tugas menyajikan secara otayverbal, atau 

tugas-tugas tertulis dengan menggunakan bahasa matematika. Belajar 

Kooperatifyang terstruktur dengan baik dan disesuaikaa dengan tingkat kematangan 



siswa, siswa akan berinteraksi dengan bcnda-benda konkret sebelum dikenalkan 

gagasan maternatika yang abstrak dan siswa dapat kesempatan berbicara. 

Memiliki sikap menghargai dalam matematika dapat dilihat mtara lain: rasa 

ingin tahu yang dilunjukkan dengan megemukakan pertanyaan, mencoba 

menyimpulkan, mengerjakan tugas sampai se1esai;dan perhatian yang dihmjukkan 

oleh melihat selalu kepada yang berbicara guru atau temannya ketika menjelaskan 

gagasan-gagasan, memberikan respon kalau diminta. 

Untuk Dipikirkan 

1. Arnatilah pembelajaran matematika di SD-SD, kemudian jelaskan sejauh mana 

tujuan pembelajaran matematika yang 5 buah disentuh oleh guru! 

2. Adakan wawancara dengan dengan guru-guru yang bersangkutan, kenapa 

keadaan tersebut dapat terjadi! 

3. Menurut pendapat Anda bagaimma sel~arusnya yang dilakukan guru terhadapa 

RPP yang mereka buat, apa yang harus dilibatkan? 

4. Bagaimana cara mengatasi masalah ketidak tersentuhan tujuan pembejaran 

matematika yang terjadi sekarang? 



BAB I11 

AILTERNAT-IF YEMBELAJARAN 

MATEMATKA DI SB 

Pembelajaran matematika membutuhkan pembelajaran konscp-konsep yang 

dimulai dengan konkret untuk semua tingkat kelas, dan semua tingkat kelas 

membutuhkan pemahaman matematika secara sempurna dengan mempelajari 

sebuah konsep dalam konsteks masalah. Untuk membuat siswa mampu memahami 

konsep-konsep matematika, dan berbagai benda-benda konkret yang banyak 

hendaknya tersedia. Setelah pengembangan pemahaman konsep tentang bilangan 

dan operasinya, prosedur-prosedur dikenalkan, maka kesempatan untuk 

mengadakan eksplorasi dan mendiskusikan berpikir matematika hendaknya terpadu 

dalanl pembelajaran dalam tiap tingkat. Maksudnya, hubungan-hubungan bilangan 

hendaknya berkembang sebelum siswa menguasai fakta-fakta dasar dan 

mempelajari algoritma berhitung. 

A. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Berdasarkan pengerian strategi dan pengertian pembelajaran di atas, 

dikemukakan bahwa strategi pembelajaran merupakan berupa pola-pola proses 

tindakan yang dirancang dalam berbagai cara, atau langkah-langkah yang komplek 

yang dilaksanakan guru dalam membawa siswa kepada kondisi belajar yang 

diinginkan untuk suatu pelajaran dengan tujuan untuk mencapai ketentuan- 

ketentuan yang ditetapkan. 

Burden dan Byrd (1999) menguatkan bahwa sebuah strategi pembelajaran 

merupakan metode untuk menyampaikan informasi yang bertujuan untuk 

membantu siswa mencapai tujuan belajar. Untuk lebih jelasnya Kindsvatter dkk 

(1996) mengemukakan bahwa sebuah strategi pembelajaran terdiri dari kombinasi 



metode-metode yang didisain untuk mencapai tujuan belajar. Dick dkk (2005) 

menjelaskan bahwa komponen-kom ponen umum dari strategi pembelajaran adalah 

sekumpulan bahan-bahan, prosedur-prosedur pembelajaran yang digunakan dengan 

bahan-bahan untuk membuat siswa menguasai hasil belajar. 

Scterusnya, Burden dan Byrd (1999) mengemukakan range dari strategi- 

stratregi pembelajaran sebagai berikut: 

1 Stratesi Deduktif ---------- - ---------------- Induktif, dapat berupa: 

Pemberian informasi, pemberitahuan rumus, atau generalisasi, melakukan 

percobaan-percobaan. 

2. Strategimsatrategi Ekspositori ........................... Belajar Tuntas, 

3. Ceramah ........................... praktek. dapat berupa: 

Ceramah, demonstrasi, bertanya, pemberian tugas, latihan, drill, dan reviu. 

4. Metode-rnetode berkelompok ........................... diskusi, dapat berupa 

Diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, panel dan debat, projek danlapom, 

belajar kooperatif, danJield trips. 

5. Pendekatan Inquiry ....................... Discovery, dapat berupa: 

Pendekatan inquiry, belajar discovery, pemecahan masalah, bermain peran, 

simulasi, melibatkan masyarakat, game, laboratory, pembelajaran dengan 

komputer, dan pusat belajar. 

Menurut Davidson dan Krarner bahwa perubahan dalam pembelajaran 

berdasarkan latar belakang budaya siswa yang berbeda budaya, maka guru setiap 

hari menghadapi pula perubahan pembelajaran dengan range sebagai berikut: 

1 .  constructivist ................................... telling. 

2. Kooperatif ................................................... individual, atau 

3. Kooperatif ................................................... kompetitif. 

Strategi memecahkan masalah berdasarkan keterlibatan mental anak dalarn 

memonitor hasil kerjanya dapat dinyatakan sebagai berikut: 



1 MetakoSnisi ............................................. pembelajaran langs~ng 

2. Reflexi ..................................................... Tanya j awab. 

Strategi Metakognisi 

Istilall meta berasal dari Yunani, artinya n.telebihi atau luar biasa Biehler dan 

Snowman (1988). Sedangkan kata kognisi diambil dari kata bahasa Inggeris 

cognition. Reynolds dan Janzen (2000) menyatakan cognition sebagai proses 

tertentu dari otak untuk mengidentifikasi informasi. Woolfolk (1998) juga 

mengemukakan bahwa arti metacognition adalah pengetahuan sehubungan 

dengan penalaran, pemahaman, pemecahan masalah, belajar, dan lain-lain. Borich 

(1992) menambahkan bahwa metakognisi merupakan strategi pengarahan diri 

sendiri. Duffy et a1 (2000) berpendapat bahwa strategi metakognisi membawa siswa 

kepada suatu proses mental modeling (model berpikir), karena dalam mengajarkan 

proses berpikir, guru: (1) memfokuskan perhatian siswa, (2) menekankan nilai-nilai 

demokrasi, (3) membicarakan, (4) membuat langkah-langkah sederhana, dan (5) 

membantu siswa mengingat. 

Metakognisi merupakan strategi untuk melaksanakan dan memonitor, model 

berpikir yang melibatkan penalaran siswa, dan terfokus pada penggunaan 

penalaran. Kellough(1992) menguatkan bahwa penggunaan slrategi metakognitif 

mengkondikan siswa aktif merencanakan, mcmonitor, d m  mengevaluasi kemajuan 

berpikir dan belajar. Seterusnya, perencanaan strategi metakognisi meliputi 

keputusan tentang Sanyak waktu yang dibutuhkan, strategi yang akan digunakan, 

cara memulai, sumber data, aturan yang akan diikuti untuk suatu tugas. 

Selanjutnya, Woolfolk (1998) menjelaskan bahwa memonitor ha i l  pemikiran 

sendiri merupakan kesadaran yang tens  menerus untuk nlelihat proses berpikir 

dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri untuk suatu tugas 

seperti "bagaimana cara saya mengerjakannya"; Adakah saya memahami setiap 

istilah pada tugas itu, memaharni masalah secara keseluruhan; Apakah saya beke rja 

terlalu cepat; Apakah saya sudah cukup belajar; Apakah saya bertanya sesuai 

dengan topik? Seterusnya dia mengemukakan bahwa monitoring meliputi cara 

melakukan pemahaman, kecepatan, dan kecukup'ul belajar, evaluasi meliputi 



membuat kesirnpulan tentang proses, hasil belajar, dan belajar. Woolfolk (1998) 

juga mengemukakan bahwa evaluasi meliputi membuat kesimpulan proses dan 

hasil belajar dan berpikir. Sehubungan dengan evalusai dia memberikan contoh 

pertanyan-pertanyaan oleh diri siswa sendiri seperti "apakah saya sebaiknya 

mengubah strategi mengerjakan tugas ini? Mencari bantuan, atau menyerah? 

Adakah tugas yang saya buat sudah selesai?, dan banyak lagi yang mungkin 

dikemukakan, apakah bahan ini sudah saya pelajari dengan cukup. 

Savage dan Amstong (1996) berpendapat bahwa ada dua strategi belajar 

metalcognitif: (1) berpikir dengan bersuara yang keras (thingking aloud), dan (2) 

berpikir dengan membayangkan (visualizing thinking). Mereka menjelaskan bahwa 

dalam pendekatan berpikir dengan bersuara menghendaki guru untuk menerangkan 

proses berpikir adalah untuk pendekatan suatu tugas atau suatu kegiatan. Tugas 

berpikir dengan membayangkan, adalah teknik untuk membantu siswa memonitor 

proses berpikir dengan cara memfokusk,an siswa tersebut pada hal-ha1 tertentu. 

Savage dan Amstrong juga menyatakan bahwa, dalam pelaksanaan penggunaan 

strategi metakognisi, guru mendorong siswa menyiapkan diagram yang 

menunjukkan pemahaman mereka terhadap tugas dan jenis-jenis informasi yang 

mereka butuhkan. Maksudnya, siswa menggunakan diagram tersebut untuk 

mencatat tentang apa yang telah dipelajarinya. Tujuan penggunaan proses 

Visualizing-thinking adalah agar siswa lebih memperhatikan syarat-syarat khusus 

untuk tugas-tugas belajar yang dikehendaki dan membantu siswa memonitor dan 

menyesuaikan proses berpikir mereka ketika mengerjakan tugas dan meningkatkan 

percaya diri terhadap hasil kerja mereka. 

Memahami masalah adalah bagian terpenting dalarn pemecahan masalah 

sebelurn memilih dan menggunakan strategi. Menururt VanDe Waile (1994) 

menerapkan strategi belajar metakognisi atau memonitor hasil pemikiran sendiri 

merupakan cara yang dapat membantu siswa dalam memahami masalah. Dia 

menjelaskan bahwa kemampuan memonitor proses berpiki tidak hanya dalam 

memahami masalah, tetapi dapat diterapkan pada setiap langkah pemecahan 

masalah. Beberapa pertanyaan terhadap diri sendiri yang dapat mengarahkan siswa 

kepada pemahaman, penyelesaian, dan menjalvab masalah sebagai berikut. 



Dembo (1986) mengemukakan bahwa siswa yang memiliki keterampilan 

metakognisi dengan baik akan lebih efektif untuk memilih dan menghadiri 

ceramah atau informasi-informasi yang penting dari pada siswa yang tidak memiliki 

keterampilan tersebut.Anderson dan Krathwohl (2007) berpendapat bahwa 

metakognisi merupakan salah satu dirnensi pengetahuan, dan abstrak. Mereka 

menjelaskan bahwa metakognisi menlpakan pengetahuan yang strategis untuk 

menangkap struktur suatu unit materi dalam sebuah buku teks dan menggunakan 

heuristics (langkah-langkah untuk memahami masalah), juga berupa tugas-tugas 

kognitif meliputi kondisi yang kontekstual. dan pengetahuan yang bersifat kritis, 

dan adalah kekuatan pribadi. Untuk lebih lengkapnya North Central Regional 

Education Laboratory (NCREL), strategi metakognisi dilakukan sebagai berikut: 

Sebeluni mengerjakan tugas: 
a Apakah pengetahuan saya yang ada dapat membantu menyelesaikan bagian- 

bagian dari tugas ini? 
Pada arah mana saja menginginkan pemikiran saya? 
Apa yang sebaiknya saya lakukan lebih dahulu? 
Apa sebabnya saya baca bagian ini? 
Berapa lama saya hams menyelesaikan tugas ini selengkapnya? 

Selama mcngerjaan tugas: Dalam memonitoring tindakan: 
Bagaimana saya bekerja? 
Apakah saya pada jalan yang benar? 
Bagaimana sebaiknya saya meneruskal kerja saya? 
Inforrnasi apa yang penting untuk diingat? 

a Apakah sebaiknya saya pindah pada arah lain? 
Apakah sebaiknya saya menyesuaikan langkah dengan kesulitan? 
Apa yang saya butuhkan jika saya tidak memahami sesuatu? 

Setelah tugas selesai: tanyai dirimu sebagai berikut: 
Bagaimana baiknya kerja saya? 
Apakah saya bisa menghasilkan kurang lebih dari yang saya harapkan? 
Apakah saya dapat mengerjakannya dengan cara yang berbeda? 
Bagaimana cara berpikir ini dapat saya terapkan pada rnasalah lain? 
Apakah saya butuh kembali pada tugas untuk mengisi yang kosong sesuai 
dengan pemahaman saya?(I nfo@, 1ncr1.org, 1 995). 

Pelaksanaan strategi metakognisi menurut Van De walle(1994) adalah: 
Sebelum memecahkan masalah 
a Bacalah masalah sampai kamu memahaminya. 
a Tulislali hal-ha1 yang kamu anggap sebagai masalah. 



Tanyai dirimu: "Apakah benar-benar telah memahami apa yang ditanyakm?" 
Pikirkan hal-ha1 yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan masalah. 
Tanyai dirimu "Apakah masalah ini pernah saya kerjakan sebelumnya? 
Tanyai dirimu "Adakah hal-ha1 yang tidak saya butuhkan?" 

Se lma  menyelesaikan masalah: 
Setiap karnu bekerja, perhatikan selalu langkah-langkah sebelumnya. 
Pikirkan apa yang kamu kerjakan dari alasan kamu mengerjakannya. 
cek selalu kerja kamu langkah demi langkah. 
Ulangi kerja kamu kembali, dan lakukan dengan cara yang berbeda. 
Apakah kerja saya semakin dekat kepada penyelesaian masalah?" 

Setelah selesai mengerjakan masalah: 
Periksil semua perhitungan apakah sudab betul 
Periksa terns hasil kerjamu, apakah caranya sudah tepat. 
Pikirkanlah apakah ada cara lain menyelesaikan masalah ini. 
Perhatikan, apakah kamu dapat mengerjakan sesuatu yang lebih dari apa yang 
ditanyakan oleh soal? 

Menurut VanDe Walle (1994) dan (Campbell, 2001) bahwa pemberian 

informasi adalah tentang cara kemampuan merefleksi, dan cara berpikir atau 

mengontrol sendiri proses belajar (metakognisi) dapat dipadukan dalam 

pembelajaran, karena ha1 ini akan membantu siswa belajar secara efektif 

meningkatkan proses intelektual mereka dan mengadakan pengertian yang bernilai 

kedalam hakekatnya sebagai siswa dan individu. 

Dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan seperti yang d i k e m u k h  

di atas, guru mengadakan pembelajaran Matematika kepada siswa. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan agar siswa terbiasa mengemukakan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut terhadap diri sendiri sebelum, sedang, dan setelah mernecahkan masalah 

dalam belajar matematika. Kebiasaan berpikir seperti ini dapat dikemukakan 

disajikan kepada siswa dengan cara memadukannya dengan pelaksanaan 

pembelajaran mata-mata pelajaran sellingga penggunaan strategi metakognisi 

tersebut merupakan bagian dari pembelajaran. 

Menurut Schmitt dan Newby (2003), metakognisi memuat dua fenomena 

yakni pengetahuan dan regulasi. Mereka menjelaskan bahwa pengetahuan dalam 

metakognisi meliputi sumber-sumber kognitif pribadi da.n persyaratan-persyaratan 

tugas; regulasi meliputi perencanaan, pengawasan, dan peninjauan kembali. 



Selanjutnya, penggunakan metakognisi membutuhkan tiga jenis pengetahuan yakni 

(1) yang bersifat deklaratif yaitu pengetahuan tentang "apa", (2) pengetahuan 

prosedural yaitu mengetahui tentang "bagaimana caranya", dan (3) pengetahuan 

bersifat kondisional tentang "jika maka, atau bila, d m  apa sebabnya". 

Schrnict dan Newby menjelaskan bahwa pengetahuan yang bersifat deklaratif 

dapat membantu siswa memperjelas ka~akteristik tugas, karaktristik diri sendiri, 

dan strategi-strategi yang berkaitan dengan tugas itu. Penge t ahu  yang bersifat 

prosedural membantu siswa untuk mengetahui prosedur penggunaan strategi 

penyelesaian tugas, dan pengetahuan yang bersifat kondisional membantu siswa 

waspada terhadap kualitas pengawasan cart, kesalahan-kesalahan selama 

menyelesaikan soal-soal. 

Hasil penelitian National Resource Cuouncil (2000) adalah penggunaan 

metakognisi dapat mencakup 3 strategi belajar umum yang paling efektif, yakni (1) 

belajar, (2) keterampilan mentranformasi pengetahuan, dan (3) self-independent 

dalam pelaksanaan belajar sepanjang hayat. 

Hasil riset yang dilakukan oleh North Central I?-egional Laboratory (NCRL) 

yang menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan konvensional tidak membantu 

siswa mempelajari keterampilan berpikir yang komplek karena, (1) perkembangan 

keterampilan yang dipotong-potong kurang sukses dari perkembangan keterampilan 

dalarn suatu konteks pemecahan masalah yang lebih komplek, (2) pengetahuan 

yang dipitong-potong lebih sulit untuk dihubungkan dengan pemahaman perluasan 

materi pelajaran. (3) guru yang kurang mengaktifkan siswa akan menghambat 

pemahaman siswa, (4) guru hendaknya mementingkan pemahaman siswa dari pada 

memberikan informasi yang faktual, (5) dalam kedalarnan proyek hendaknya 

penggunaan waktu melihat pada ide-ide atau konsep-konsep yang mernbuat siswa 

lebih aktif, dan (6) pembelajaran yang tradisional adalah suatu pendekatan yang 

mengadakan batasan-batasan untuk mendalamani kurikulum. 

Nationul Assessment of Educational Progress (NAEP) menemukan bahwa 

mengintegrasikan mata-mata pelajaran dan kemampuan-kemampuan ke dalarn 

pembelajaran Matematika, dapat menaikkan skor pencapaian matematika siswa 



yang belajar Matematika, dari siswa yang bclajar di sekolah-sekolah tradisional. 

Selanjulnya, Burden dan Byrd (1 996) menyatakan bahwa penggunaan pertanyaan 

pertanyaan divergen atau konvergen merupakan penggunaan strategi pembelajaran 

bertanya (questions). Mcreka me~ljelaskan bahwa penggunaan stralegi pembelajaran 

bertanya nle~npunyai bebcrapa keuntungan anlara lain mengembangan setiap level 

kogniti'f, melayani tingkat-tingkat berpikir dari yang rendah sampai kepada yang 

tinggi, memfokuskan perhatian siswa, dapat membantu siswa mengoreksi jawaban 

sebelumnya (prompting questions), dan dapat mengklarifikasi jawaban-jawaban 

sehingga jawaban siswa semakin kompleks (probing quesfions) yang pertanyaan- 

pertanyaan dapat seperti "Apa yang kamu maksudkan dengan ... ? "Coba 

menjelaskan lebih lengkap?" Apa alasanmu untuk itu? Strategi metakognisi yang 

merupakan proses kognitif, merupakan kebutuhan sang perlu dilatihkan kepads 

siswa agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif 

B. Menguasai Matematika 

Memiliki power mengenai bilangan dalam pembelajaran nlatematika, 

pengembangan makna bilangan dan operasi dapat dilakukan dengan mencari 

hubungan-hubungan antar bilangan dan operasi-operasi, memahami strategi-strategi 

berhitung, menggunakannya secara tepat dan efisien, dan memahami situasi-situasi 

bilangan. Selain itu penguasaan konsep-konsep pokok dari semua materi 

matematika yang merupakan rantaian-rantaian konsep adalah karakteristik siswa 

yang kompeten dalam matematika. Untuk menciptakan siswa yang kompeten dan 

memiliki power dalam matematika, dan kompeten dalam matematika, perlu 

rancangan pembelajaran matematikn yang seimbang antara penekanan kepada 

kepekaan-kepekaan bilangan dan pemecahan masalah ketika mengajarkan konsep- 

konsep pokok. 

Sebuah program pembelajaran matematika yang seimbang memuat hal-ha1 

sebagai berikut: (1) Kegiatan kepekaan bilangan seperti kegiatan matematika 

dengan mencongak (tanpa kertas dan pensil), berbicara tentang matematika, 

mengira. (2) Pengembangan konsep dengan berpusat kepada siswa yang dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep-konsep dengan 



memanipulasi benda-benda konkret atau kegiatan-kegiatan belajar berdasarkan 

pemecahan masalah. (3) Belajar melalui komunikasi: siswa menjelaskan pernikiran 

mereka dan memeriksa jawaban-jawaban mereka. (4) kaya dengan pemecahan 

masalah: siswa mengembangkan dan mengaitkan keterampilan pemecahan masalah 

melalui pengalaman-pengalaman pemecahan pemecahan masalah dunia nyata, dan 

(5) Berdasarkan penampilan dan penilaian-penilaian yang standar, siswa dinilai 

dalam 2 cara yaitu penarnpilan dalan kclas dan tes-les yang standar. 

Buku Teks 

Buku teks merupakan sebuah alat atau sumber untuk pembelajaran 

matematika. Buku teks hendaknya tidak diturunkan dari kurikulurn sehingga 

pembelajaran merupakan suatu program pembelajaran yang berimbang. Buku-buku 

teks mengadakan struktur tetapi hendaknya tidak merupakan metode mengajar yang 

utama. Suatu program pembelajaran yang berimbang pertarna diturunkan dari 

standar isi, kernudian dengan beragam strategi pembelajaran yang mendukung 

siswa belajar konsep-konsep dan pengembangan kepekaan bilangan. 

Guru-guru sebaiknya berpengalaman dalam apa yang menunjukkan "standar- 

standar yang perlu" sehingga mereka nlampu menguasai semua standar-standar di 

akllir tahun. Buku-buku teks belum tentu mengadakan metode perkembangan yang 

cocok bagi siswa untuk pembelajaran konsep-konsep. Oleh sebab itu, buku surnber 

guruhendaknya melebihi buku-bultu yang ada, mengadakan pengalaman, dan kaya 

dengan metode-metocie penemuan pelnahaman konsep-konsep. 

Buku yang baik adalah yang terdapat di dalamnya siswa melakukan 

investigasi dengan berseri dan mengembangkan bilangan dan pemecahan masalah. 

Selain itu, buku-buku tersebut hendaknya memuat bahan-bahan pembelajaran 

pemahaman konsep dan kepekaan matematika llendaknya merupakan focus semua 

pembelajaran matematika di SD. Buku yang baik juga memuat kegiatan 

pembelajaran yang berfokus pada kegiatan mendalami dan memaharni konsep- 

konsep mateinatika materi yang terurut, dan semua kegiatan pada buku tersebut 



adalah untuk lnenyiapkan siswa berpikir abstrak yang berguna untuk pembelajaran 

matematika untuk tingkat pendidikan yang lebih ianjut. 

Membicarakan dan Memikirkan Matematika 

Daiam setiap pembelajaran matematika, hendaknya siswa dikondisikan untuk 

menggunakan otaknya (minds-on) dengan memecahkan masalah matematika atau 

berhitung dalam berbagai cara. Dalam hal ini sebaiknya guru mengemukakan 

pertanyaan atau masalah, dan meminta siswa berbagi strategi dalam memecahkan 

masalah mereka di kelas. Gun1 bertindak sebagai fasilitator dan mendorong siswa 

dengan beragarn cara untuk memecahkan masalah dan membantu mereka berpikr 

dengan model yang efisien 

Strategi-strategi tersebut hendaknya dikenalkan kepada siswa. Dalam 

menetapkan buku teks perlu dipertimbangkan apakah buku tersebut memuat 

kesepuluh penggunaan strategi-strategi pemecahan masalah tersebut. Kesepuluh 

strategis itu, tidak hanya untuk digunakan dalam memecahkan masalah sebagai 

pendekatan penanaman konsep, tetapi juga untuk digunakan dalam memecahkan 

masalah dalam pembelajaran matematika. Implementasi KTSP dan NCTM 

menekankan secara tegas bahwa pembelajaran matematika paling efcktif adalah bila 

guru mampu memilih bahan-bahan yang sesuai dengan perkembangan siswa. 

Setiap guru hendaknya mempertimbangkan bagaimana pembelajaran strategi- 

strategi bagi kelas-kelas mereka. Selain itu bagaimana pengalaman pemecahan 

masalah dunia nyata sebaiknya digunakan yang hendaknya diajarkan sejak dari 

Tarnan Kanak-kanak. Pengalaman-pengalaman pemecahan masalah dunia nyata 

digunakan kapan saja dan dalam penlbelajaran konsepapa saja dalam pembelajaran 

matemati ka. 

C. Pendekatan-pendekatan Pembelajaran Meliputi 

Ada beberapa pendekatan dikemukakan pada bagian ini. 



1. Pemecahan masalah. 

2. Pengajaran langsung. 

3. Pendekatan konstnktivist 

4. Penyelidikan . 

5. Praktek-praktek. 

6. Lingkungan yang mendukung. 

7. Menggunakan pendekatan dunia nyata. 

8. Memodelkan secara konkret. 

9. Berbagiherdiskusi. 

10. Matematika digunakan sebagai alat 1 intas kurikulum. 

1 1. Permainanlgarnes 

12. Semua gaya belajar terpenuhi. 

13. Kegiatan individualherpasangan, k1,asikal. 

14. Kalkulator/komputer digunakan sebagai alat. 

Kegiatan-kegiatan yang Dapat dilakukan dalam Pembelajaran Penalaran 

Banyak kegiatan siswa yang dapat dirancang untuk meliput konsep 

tersembunyi sehingga siswa hams menemukannya dengan tujuan untuk 

memperkuat permlaran secara induktif. Untuk lebih jelasnya dikemukakan dua 

contoh soal penalaran induktif tentang kemungkinan untuk mendapatkan bilangan 

yang hilang dalam sebuah pola sebagai berikut: 

Dapatkanlah bilangan-bilangan yang hilang: 

1 2 , 4 6  . 1 2. 3,6,9,12, ... 3. 15,13,11, ... 
2. Skor tes empat orang siswa ada.lah 78, 80, 95, dan 98. Carilah rerata skor 

tersebut. Carilah berapa banyak rata-tara kenaikan jika setiap siswa 

meningkat:a. 1 poin b. 6 poin c. 8 poin. 

Selanjutnya, penalaran ruang di kelas 5 dapat mulai dengan menghubungan- 

hubungan secara langsung bilangan-bilangan. Dalam proses penyelidikan dengan 

rnelengkapi, siswa akan rnenernukan pola-pola, perbandingan, rnenernukan hasil- 



hasil, inenguji dugaan-dugaan, ~nemvalidasi hipotesis-hipotesis dalam 

mengembangkan keteralnpilan dan kekuatan mateinatihya. Riedesel dkk (1996) 

menjelasltan bahwa jika siswa rnenemukan pola-pola atau suatu hubungan dan 

mampu mihk memperluas pola-pola tersebut rnaka siswa itu sedang dalam 

penalaran ind~ktif. Jadi, penalaran induktif adalah proses menarik kesimpulan 

dengan proses berpikir dari yang busus  ke ha1 yang umum. 

Dalam melakukan kegiatan ~nemaharni pola-pola siswa dapat menggunakan 

kubus-kubus ltecil, atau bangun-bangun datar, ataupun bilangan serta benda-benda 

yang menarlk lainnya. Berikut ini adalah penggunaan kubus-kubus kecil dalam 

sebuah pola. Tentukanlah banyak kubus kecil untuk tiga susuman berikutnya: 

Ganbar 7. Kubus-kubus Kecil Sebagai SeOuah Pola. 

Penggunaan pola-pola/sifat-sifat 

Ke~nampuan menelnukan pola-pola dapat digunakan dalrim lnencari 

generalisasi-generalisasi. Berikut ini penggunaan pola-pola dalam membuat suatu 

kesimpulan. Perliatikan perlcalaian bilangan bulat di bawah ini, berdasarkan bilangan 

yang dikalikan &an hasil erkaliannya lanjutkanlah isilah titik-titik di bawahnya: 



Pengali pada perltalian bilangan di atas dari atas ke bawd1 inerupakan urutan 

bilangan bulat, dan perkalian tersebut lnerupakan perkalian 4 dengan urutan 

bilangan bulat. Jika diperhatikan urutali liasil perkalian bilangan tersebut, maka 

un~tan bilangan itu turun empat-empat. Berdasarkan pola hasil perkalian tersebut, 

lnaka basil perkalian adalah -4, -8, dan - 12. Jika kegiatan ini dilanjutkan dengan 

perkalian bilangan t~egatif kali bilangan negatif, dapat dibuat generalisasi- 

generalisasi pada perkalian bilangan bulat. Derlgan cara yang salna dengan 

kegiatan sebelumnya dapat pula dilakttkan dengan penjumlahan, penguangan, 

atau pembagian bilangan bulat. 

Mengemukalan gagasan Menggunakan Pernyataan Matematika 

Berapa baliyak persegi panjang terdapat pada galnbar di bawah ini: 

Gainbar 8. Kubus dan Persegi Panjang 

dari I persegi terdapat 0 persegi panjang 

dari 2 persegi terdapat 1 persegi panjang 

dari 3 persegi terdapat 3 perseg panjang 

dari 4 persegi terdapat 6 persegi panjang 

dari 5 persegi terdapat 10 persegi panjang 

Coba untuk 5 persegi atau 6 persegi. 

Manfaa t La tihan 

Berbagai latihan dapat meningkatkan belajar siswa, kehidupan sekolah 

wantuwalcti~ yang penting dari kel~idupan. Walaupun demikian latillan dalaln 

pembelajaran matematika di SD hendaknya tidak merupakan beban yang berat bagi 

siswa. Namun, hendaknya meinenuhi proses perturnbuhan siswa dalan inemnuhi 

kebutuhan kellidupan dan kebutuhan belajar. Beberapa cara pe~nberian latihan dapat 



dilakukan sebagai berikut: (1) latihan untuk mandiri untuk semua siswa. Untuk ini 

latihan seharusnya dirancar~g untuk pengembangan dan pemindahan tugas-tugas, 

latihan ini berbeda dari aturan-aturan yang perlu untuk diubah. Dalanl rangka untuk 

mengiplementasikan posisi dominant dari siswa, penggunaan berbagai bentuk cara- 

cara pelatihan, untuk mempraktekan cara-cara mengerjakan atau memecahkan 

masalah secara fleksibel, untuk merangsang minat siswa dalarn mengeksplorasi 

pengetahuan, perasaan-perasaan yang tersulut, dan pengetahuan-pengetahuan yang 

trsnformasikan. Pembelajaran berbasis pelatihan. Latihan meliputi beragam materi, 

cara-cara-cara yang mencerminkan siswa berpikir dalam belajar. (2) Latihan 

berkolaborasi. Pelaksanaan KTSP mcnghendaki anak mampu bertahan lama bekerja 

sama dengan orang lain. Dengan demikian, membangun kemampuan bekesjasama ini 

memerlukan pelatihan. Selain untuk mengembangkan materi, kegiatan rnatematilca 

dapat dikatakan sebagi alat untuk membentuk keterampilan bekerjasama, sebaliknya 

bekerja sendiri-sendiri tidak bertahan lama. Manfaat suatu latihan dapat digunakan 

untuk penilaian yang tidak mungkin dilakukan dengan tes. Berikut ini adalah 

beberapa manfaat yang dapat diambil dari pemberian latikan: 

1 .Penilaian latihan menjadi berubah kepada bagaimana siswa aktif berpdsipasi, dan 

terlibat dalam latihan proses. Berpartisipasi dalam proses siswa =embangun sendiri 

pengetahuan merupakan suatu yang perlu dilihat bagaimana perilaku yang cocok 

ketika bekesjasama dengan orang lain perlu diajarkanldiperbaiki. 

2. Pada pelatihan, dapat dilihat perkembangan siswa secara keseluruhan, untuk dapat 

membatu potensi siswa, pemahaman siswa secara individual, penggunaan- 

penggunaan rnereka sendiri dan mempromosikan semua perkembangan kehidupan 

siswa. Dengan demikian, berdasarkan hasil pelatihan dapat dilakukan diagnostic 

sehubungan dengan penilaian diri sendiri, dan penilaian kelompok,dll. 

3. Latihan materi matematika untuk rnencerminkan kehidupan siswa. Dengan 

demikian, latihan matematika hendaknya dirancang untuk menciptakan suatu 

lingkungan belajar yang memfasilitasi siswa untuk mengarnati, bereksperime, 

berspekulasi, memvalidasi, menalar, dan berkomunikasi, untuk latihan dan aplikasi 

yang menari k. 



4. Latihan yang menarik menurut Bruner: mempelajari stimulus yang terbaik 

dipelajari dengan menarik dalam bahan yang "latihan-latihannya dirancang lebih 

ilmiah dan menarik dalarn suatu ha1 yang penting. Merancang tipe-tipe latihan yang 

berbeda pada tingkat-tingkat yang berbeda, dari pelatihan dasar untuk latihan befikir 

mandiri dan juga untuk latihan. 

5. Hal-ha1 yang penting dari latihan adalah siswa dapat menggunakan 

pengetahuannya sehingga siswa merasa bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang 

dapat meningkatkan minat atau bakat. Misalnya, siswa mengukur keliling lapangan 

sekolah dengan tali atau tongkat, jarak antara dua kota pada peta untuk menggunakan 

pengetahuannya, rnenjelaskan hasil penyelesaian masalahnya. Selain itu, latihan dapat 

meningkatkan percaya diri dalam belajar matematika. 

6. Mengerjakan latihan dapat menguatkan pengetahuan yang sudah ada, dan dengan 

mengerjakan latihan pengetahuan mereka belurn cukup, jadi mereka perlu belajar 

lebih lanjut sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar selanjutnya. 

Dengan demikian dalam memberi latihan hendaknya dimulai dari berbagai masalah 

kecil, medium, dan masalah yang sukar, sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa 

pada semua tingkat Siswa yang bagu  adalah yang mampu untuk meneksplorasi 

masalah yang lebih sulit, sehingga semua siswa mendekati masalah untuk tingkat- 

tingkat yang berbeda mcningkat. Guru hendaknya merancang tipe-tipe latihan untuk 

tingkat-tingkat yang berbeda, dari pelatihan dasar meningkat ke berbagai tipe 

masalah, dan memperluas latihan berpikir. 

7. Prinsip mengoreksi latihan perlu di pahami siswa sehiigga mereka menyadari 

kesalahan-kesalahan yangmereka buat.Selain itu mereka juga dapat mencari sesuatu 

yang lebih benar atau lebih tepat. Uniuk ini siswa menemukan kenapa mereka 

mengerjakan ha1 tersebut, dan mungkin saja siswa diberi pengayaan. 

8. Fondasi yang kuat untuk berhasil, mulailah dengan memunculkan fakta matematika 

yang sederhana seperti: "3+5=8". Sekaii siswa dapat menghltung dengan penuh 

pemaharnan yang mendasar, maka kernampuan rnenghargai konsep-konsep &an 

muncul. 



Pembelajaran yang Efisien 

Waktu untuk belajar matematika sesuai dengan kurikulum memuat sebuah range 

yang lebar dari kegiatan matematika sekolah dasar. Semua kegiatan merupakan lebih 

dari berhitung dengan fakta-fakta dasar, dan operasi-operasi. Paling kurang untaian 

yang dilibatkan dalam pembelajaran matematika di SD adalah sebagai berikut: 

Pembelajaran Konsep Bilangan 

Bagi anak-anak, konsep-konsep hendaknya dimulai dari situasi yang konkret, 

kemudian diikuti dengan perlyajian model, seterusnya penyajian simbol Berikut ini 

dikemukakan tahap-tahap pernbelajarm bilangltn asli atau bilangan. Langkah-langkah 

pembelajaran bilangan mulai dengan menyajikan masalah, diikuti dengan 

pengpnaan model-model, seterusnya penyajian nama, akhirnya penyajian simbol. 

Pengenalan bilangan, hendaknya dimulai dengan penyajian situasi konkret yang 

dekat dengan anak-anak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh NCTM 

bahwa penggunaan pendekatan pemecahan masalah adalah untuk menyelidiki dan 

memahami materi matematika (Key dan Suydan,1998). Situasi masalah digunakan 

agar anak dapat rnelihat situasi konsep yang sedang dipelajari terdapat pada benda 

tersebut. Tarnbahan lagi, masalalz yang disajikan dapat membantu anak-anak 

melihat secara nyata adanya matematika tcrdapat dilingkungan mereka. Dengan 

masalah atau situasi dunia nyata, dalam memanipulasi benda-benda konkret 

tersebut, anak-anak merasakan bahwa mereka sedang menyelesaikan suatu rnasalah. 

Sebaliknya jika tidak ada masalah disajikan, tentu anak-anak bingung mereka 

sedang membahas apa. Sebagai contoh, misalnya anak menyatakan tiga dengan 

beberapa bola. Bola-bola yang mereka pnakan tersebut untuk menjelaskan 

bahwa tiga adalah satu lebinya dari dua, dua adalah satu lebihrlya dari satu, tiga 

lebih banyak dari dua sebidang tanah, kertas yang mereka anggap suatu yang 

berharga yang kesemua itu terdapat dalzrn situasi-situasi dunia nyata yang 

disajikan. Dengan demikian situasi dunia nyata yang digunakan betul-betul akrab 

dengan anak-anak, sehingga anak-anak terbantu dalam memahami konsep yang 

sedang mereka pelajari. 



Penggunaan Model 

Untuk membangun pengctal~u~m matematika, ar~ak-an& 11aru.s terlibat secara 

aktif. Peaget menyarankan bahwa, matematika dibanpn oleh anak secara aktif. 

Selain itu, untuk pengctahuan yang baru anak-anak butuh merefleksikan pemikiran 

mereka pada benda-benda konkret dan dengan tindakan mental (Rey dan Suydam, 

1998). Dengan demikian, untuk pembelajaran ketiga pengertian suatu pecahan, 

penggunaan model hams diadakan atau anak-anak memanimulasi benda-benda 

konkret. Tahap penggunaan model-model merupakan penyajian situasi konkret 

dengan meminta siswa menyatakan hal-ha1 yang mereka ketahui dari situasi dunia 

nyata masalah itu dengan model-model yang disediakan di meja mereka. 

Selanjutnya memanipulasi benda-benda konkret meliputi dua ha1 yakni model 

dapat membslntuk anak untuk menunjukkan konsep matematika dan dapat berperan 

dalam proses menernukan konsep matematika. Penelitian menunjukkan secara 

konsisten sangat mendukung pencapaian anak dalam belajar matematika. Selain 

itu, Marilyn dan Suydam (1998) menemukan bahwa pembelajaran matematika 

yang menggunakan model-model memperoleh hasil ymg lebih baik dari yang tidak 

menggunakan model-model. 

Penyajian nama 

Setelah anak-anak melihat struktur matematika pada model-model yang 

meragakan konsep suatu bilang, kepada siswa dikenalkan nama bilangan tersebut. 

Dengan demikian, penyajian nama suatu konsep bilangan dalam pembelajarannya 

adalah pada tahap ketiga. Setelah siswa mengetahui berapa dan bagaimana betuk 

bilangan, mereka sudah memahami berapa banyak benda yang dimaksudkan, maka 

kemudian diberitahukan apa nama bilangan untuk konsep bilangan tersebut. 

Penyajian simbol 

Penyajian ditunda sarnpai ketiga tahap di atas betul-betul dikuasai anak dengan 

sempurna, sehingga anak-anak dapat menjelaskan pertanyaan sebagai berikut: 



Diberikan nalna suatu bilangan nyatakanlah dengan berbagai model! 

Diberikan sebi~ah model, tuliskan simbolnya!. 

Diberikan sebuah simnbol, nyatakanlah dengan berbagai model! 

Diberikan sebuah siinbol, bacalah nama bilangannya! 

Diberi naina sebuah bilangan, tulislah simbolnya! 

Diberikan sebuah simbol bilangan, dapatkall kamu inemberikan beberapa contoh 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? 

Demikianlah ada 4 tahap yang dialami anak dalam mempelajari konsep sebuah 

bilangan yakni tahap penyajian masalall, penggunaan model-model, tnemberikan 

nama, dan penyajian dengan simnbol. Berikut adalah contoh penjurnlahan pecahan. 

Tahap I: Kelnukakan masalall. 

Yudi ingin membuat minuman sirup calnpuran pandan dengan vanila. Jika Judi 

ingin mencampnr '/z liter sirup rasa vanila dengan 113 liter sirup rasa pandan. 

Berapa liter banyak sirup carnpuran yang dibut Yudi? 

Tahap 11. Anak-anak dilninta tnenunjukkan sirup rasa canila '/z liter (gelas ukuran I 

liter), kemtidian mencatnpurkan dengan 1 /3 litcr, dengan model sebagai berikut: 

112 iter sirup rasa vanila 113 iter sirup rasa panda1 516 iter sirup rasa campuran 

Gatnba. 10. Pelnodelan Pecahatl dengan Lingkaran. 



Tahap 111: Kepada anak-anak ditunjukkan cara membaca banyak sirup rasa vanila 

adalah 1/2 liter pada bejana A (minta anak menjelaskan dengan kata-kata). Minta 

anak mencampurkan dcngan 113 liter sirup rasa pandan juga minta anak menjelaskan, 

dan minta anak menjelaskan berapa hasilnya, minta anak mejelaskan apa yang terjadi. 

Tahap IV: Dalam pelaksanaan penggunaan simbol, anak menjelaskan tetap 

menggunakan model bejana, bahwa: 

3/6 + 2/6 = 5'6 (dapat dijelaskan dengan menggunakan skala-skala 

yang ada pada bejana, sehingga bagaimana dapat 

berubah 34 inenjadi 316 pada bejana, dan 113 dibah 

menjadi 216 yang ada pada bejana). 

Demikian juga penggunaan simbol ini kepada anak-anak dibeitahukan saja bahwa 

seperti itulah perkalian 3 x 5 atau mcnggunakan simbol dalam menjelaskan 

penjumlahan 3 bilangan yang hasilmya 10. Secara keseluruhan dari tahap-tatlap 

tersebut, kepada anak diminta untuk memberikan contoh-contoh dengan benda- 

benda yang mungkin dapat mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

menyatakan perkalian dua bilangan. 

Selanjutnya, kepada siswa diminta niembuat contoh-contoh lain dengan pecahan 

yang lain. Akhirnya dari hasil pekerjaan dengan contoh-contoh yang banyak mereka 

diharapakn dapat menyimpulkan bagaimana cara menjumlahkan pecahan, dan 

untuk kegiatan yang kedua bagaimana cara melakukan perkalian dua bilat~gan. 

Pembelajaran Operasi Bilangar~ 

Bagi orang dewasa yang akan mengaj arkan operasiperlu dilihat kesiapan siswa 

untuk mengoperasikannya. Kesiapan yang penting tersebut adalah, memaharni 

kosep bilangan terse but. rnenguasai hu bungan-hu bungannya dengan bilangan lain. 
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Langkah Menyajikan Masalah 

Reys dkk (1998) mengeinukakan bahwa agar siswa terlibat secara aktif dalam 

belajar dengan situasi  nasala ah yang lebih merans'mg dan memprovokasi lninat 

siswa. Situasi masalah diarahkan pada kepada dunia nyata anak-anak yang 

melibatkan, mengkaitkan, memadukan dan dapat digunakan untuk konsep-konsep 

matematika yang berbeda. Selain itu, situasi masalah dunia nyata dan relevan dapat 

membantu anak melillat strulctur matelnatika pada dibandingkan anak bekerja 

dengan tidak berdasarkan masalah, inereka tidak tahu d m  tidak jelas apa 

sebenarnya yang sedang mereka hitung atau selesaikan. Pendekatan seperti ini 

disebut pendekatan masalah kontekstual. 

Menurut Reys (1998) ballwa pendekatan secara kontekstual inembantu siswa 

imtuk meinperoleh konsep dengan jelas dan stabil dengan membentuk lnakna dalam 



konteks dari situasi nyata dan bukti emprik dapat menyatukan dan membawa siswa 

kepada bentuk matematik yang abstrak. 

Pilih dan Gunakan Strategi yang Sesuai 

Pemilihan strategi dilakukan setelah memahami masalah. Pemilihan strategi yang 

sesuai dapat rnengarahkan siswa kepada penyelesaian masalah yang betul. Berikut 

uu dikemukakan 2 contoh masalah: 

1. Ana rnenyusun buku dirak bukunya. Pada setiap tingkat rak terdapat 5 buku. Jika 

rak buku Ana mernna pada rak itu semua? 

2. Yuli mempunyai 10 buah jeruk. Yuli punya teman 2 orang. Sebagian jeruk itu 

diberikannya kepada kedua orang temannya itu. Berapa banyak jeruknya yang 

tinggal dan berapa temannya masng-masing mendapat? 

Penyelesaian masalah nomor 1 akan lebih efektif dengan menggambarkan, amu 

menggunakan alat peraga. Dengan menggambarkan atau menggunakan alat 

peraga atau model-model an&-anak akan melihat struklur malematika dan &an 

lebih memahami masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah nomor 2 akan 

lebih efektif dengan strategi tabel atau dafiar, sehingga anak-an& lebih 

memahami situasi masalah tersebut. 

Langkah Penggunaan Model-model 

Langkah menggunakan model-model yang dimaksudkan adalah anak mencari 

penyelesaian dari kalimat matematika yang dinyatakan pada tahap kedua. Dalarn 

penggunaan model di sini hendaknya setiap anak memanipulasi alat peraga atau 

model yang sengaja sudah disediakan sebelurnnya. Sedangkan guru tidak begitu 

perlu menggunakan model tersebut. Pada tahap gunakan model-model ini, anak- 

anak secara berlelompok melakukan inquiry serta mencoba mencari hasil dari 

kalimat matematika pada tahap kedua. Dari hasil kerja anak-anak tersebut, mereka 

dapat melihat struktur matematika secara logis sehingga hasil yang mereka peroleh 

dapat diterima. 



Penyelesaian contoh nomor 2 adalah dengan mencoba menyusun benda-beuda 

sesuai dengan bilangan yang ada pada mssalah, sebagai berikut: 

5 buku 

5 buku 

5 buku 

3 x 5 = 1 5  

Contoh 2: siswa dirninta untuk ~nenyatakan kemimgkinan jawaban dari masalah. 

dengan menggumakan tabel adalal~ sebagai berikut: 

Dengan bekerja dengan tabel siswa semakin memahami masalahnya, dan dapat 

menyelesaikai~ masalah dengan tepat. 

No 

1 1  

2 

3 

dst 

Langkah Menggunakan Lambang-Lambang Diskusikan 

Hasil yang diperoleh pada tahap ketiga dibicarakan dengan anak-anak sebagai 

berikut: 

Jeruk t u ~ t n k  
Teman I 

1 

1 

Jenk untuk Teman II 

1 

2 

3 

Jeruk Y d i  
Yang tinggal 

8 

7 

G 

Banyak yeruk 
semua 

10 

10 

10 

10 



Contoh 1. 

Contoh nomor 2: jawaban soal seperti itu adalah banyak, dengan demikian strategi 

penggunaan tabel cocok digunakan. Der~gan demikian anak betul-betul melihat 

bahwa YZ + 113 hasilnya bukanlah 2K.Penggunaan alat peraga atau model, dapat 

juga mengadakan siswa untuk berbicara. 

Langkah Menggunakan Kata-kata (kcsimpulan) 

Tahap kel i ia  merupakan tahap kesimpulan. Berdasarkan hasil ke rjanya, anak- 

anak meyimpulakan tentang apa yang telah mereka peroleh. Sebagai contoh, 

sebagai kesimpulan pada penjumlahan pecahan '/t + 1/3 di atas adalah bahwa untuk 

menjumlahkan pecahan yang tidak senama, maka penyebutnya harus disenarnakan 

lebih dahulu. Penyebutnya perdua dan pertiga maka dijadikan menjadi perenam. 

Untuk tahap selanjutnya, kepada anak dapat diminta masalah sebagai contoh 

tulislah dua masalah lain yang penyelesaiannya !h + 1/3. Ini adalah merupakan 

langkah kembali ke langkah semula. Langkah-langkah penanaman oparasi pecahan 

tersebut di atas, dapat digunakan untuk menanamkan keterampilan mengoperasikan 

pengurangan, perkalian, dm pernbagian pecahan. 

Pendidikan Matematika 

Sekolah dasar yang pendidikan matematika sering meletakkan algoritma 

sebagai fokus dari berhitung dalam belajar matematika, yang semua ini terjadi 

dalam bilangan mempelajari bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, 

pecahan akan membuat siswa kesulitan d m  pemunculan algoritma yang banyak, 

dan dapat menurunkan minat dan motivasi anak dalam belajar matematika. 

Sebaliknya, pembelajaran matematika yang efektif dalam membantu siswa 

memperoleh pemahaman konseptual adalah membuat kaitan-kaitan dan berusaha 

keras dengan ide-ide yang penting. 

B a s  siswa dengan kesulitan-kesulitan (dengan kesulitan lteaslian, tidak 

berhubungan dengan motivasi) berusaha keras dengan fakta-fakta dasar, menjawab 



dengan menun~tkan kata hati, berjuang dengan penyajian mental mempunyai 

rendah kepekaan bilangan, dan lemall short-term memory. Teknik-telmik yang 

ditemuk.an produktif untuk membantu siswa adalah mengadakan peer leaching, 

belajar secara terpisah, dan dengan alat bantu lihat. 

Pcltcrjaan Rumah 

Pekerjaan rumah yang membuat siswa melatih pelajaran-pelajaran yang lalu atau 

menyiapkan pelajaran ayang akan datang adalah lebih efektif dari melanjutkan 

pelajaran hari ini. Tugas-tugas sebaiknya campuran masalah dari yang mudah 

dengan yang sukar dan secara ideal berdasarkan gaya belajar anak. Siswa hams 

menerima umpan balik. Siswa dengan kemapuan belajar terbatas atau rendah 

motivasi sebaiknya dipertimbangkan pekerjaan rurnah ini lnisalnya lebih sedikit 

atau lebih mudah, atau lebih ringkas. Pekerjaan rumah secara berkelompok kadang- 

kadang lebih efektif. Dengan demikian, temuan-temuan tergantung pada tingkat 

kelas. Pekerjaan rumah membantu keterampilan yang sedernaha, narnun diukur 

lebih luas dari pencapaian. 

Penilaian Formatif 

Perlilaian Formatif adalah cara terbaik dan termudah untuk mendorong 

pencapaian siswa. Efektif assessment berdasarkan pada kejelasan apa seharusnya 

yang diketahui siswa, menciptakan kegiatan yang cocok untuk dicapai, nlerupakan 

bukti yang dibutuhkan, memberikan umpan balik yang baik, mendorong siswa 

untuk mengontrol mereka belajar dan membiarkan siswa menjadi surnber untuk 

yang lain. Selain itu, penilaian formatif dapat melihat kemajuan perkembangan 

semua siswa dalarn mengerjakan materi matematika sebagai pengetahuan. Sebagai 

tambahan, dalam pelaksanaan penialain formatif, relevansi antara pengembangan 

kurikulun~ dengan dunia nyata dapat dilihat. Beberapa upaya yang efektif untuk 

mencapai tujuan adalah sebagai berikut: 

Siswa hams menerima urnpan balik. Siswa dengan kemapuan belajar terbatas atau 

rendah motivasi sebaiknya dipertimbarlgkan pekerjaan rumah iili misalnya lebih 

sedikit atau lebih mudah, atau lebih ringkas. Pekerjaan rumah secara berkeIompok 



kadang-kadang lebih efektif, dan membantu keterampilan yang sedcrhana, namun 

diuki~r lebih luas dari pencapaian. 

Tugas Guru dalam Mengaktifkan siswa Berpartisipasi 

Mengembangkan keterampilan dan proses pemecahan masalah, penalaran, 

komunikasi, dan mengaitkan konsep-konsep dalam dan di luar matematika. 

Mengembangkan sikap positif siswa terhadap matcmatika dan terus-menerus 

mernbangun pengetahuan materi matematika. 

Membangun strandar yang tinggi untuk semua siswa dan upaya-upaya yang 

memberi kesempatan berpartisipasi yang pantas untuk setiap siswa 

Mcngkondisikan dan memfasilitasi siswa berkomunikasi satu dengan yang lain 

dalam membicarakan matematika. 

Dengan hati-hati mendengar ide satu sama lain, berupaya untiuk menyatakannya 

dengan jelas, dan menunjukkan honnat satu sama lain. 

Perencanaan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam penemuan-penemuan dan 

mengaktifkan mereka dalam proses belajar sehingga mereka menemukan konsep- 

konsep dengan alat-alat pembelajaran dan model-model. 

Fokuskan rencana pada kaitan-kaitan yang bermakna antara materi pelajaran 

dengan proses pemecahan masalah, dan strategi-strategi pemecahannya. 

Cari cam-cara untuk memghubungkan belajar matematika dengan inata pelajaran 

lain untuk membentuk kaitan-kaitan matematika dengan dan untuk struktur belajar 

metode belajar yang berpusat pada pemecahan masalah. 

Gunakan teknologi untuk peningkatan dan perluasan pengalaman di kelas. 

Gunakan bentuk-bentuk penilaian alternative, meliputi prestasi siswa berdasarkm 

penilaian tugas-tugas yang konsisten dengan tujuan-tujuan pembelajaran dan 

konsep-konsep dalam kurikulum dalarn rangka pemperoleh informasi tentang apa 

yang diketahui siswa dan apa yang dapat dilakukannya. 

a Lihat praktek-praktek dan ambil kesempatan-kesempatan ketika belajar 

berlangsung untuk mengaitkan efektivitas dari praktek-praktek tersebut seperti 

partisipasi, kehadiaran, membaca, atau memimpin. 



Melalui belajar terpadu dipelajar kepekaan dan operasi bilangar~, geometri, 

pengukuran dan pengelolaan data. 

Gunakan juga kegiatan masyarakat (komunitas) belajar yang dapat dilakukan 

dalam kelas yang dimulai dengan mengadakan ide-ide sebagai berikut: 

Terdapat berbagai ide 

Ide sendiri atau ide orang lain. 

Ide orang lain yang sudah dirumuskan 

Ide ide hams dipahami bersama 

Setiap siswa harus memahami ide temannya 

Setiap siswa hams menghargai ide orang lain. 

Ide yang disampaikan orang lain sangat penting. 

Tidak ada masalah jika membuat kesalahan. 

Siswa menyadari setiap kesald~an merupakan kesempatan untuk berkembang. 

Setiap siswa percaya mereka pasti sampai ke kesimpulan. 

Setiap siswa harus yakin bahwa matematika dapat dipahami. 

Sebaiknya guru menghindarkan menjawab benar atau ya. 

Berikut ini adalah beberapa model mengajar yang dapat dilakasandan di SD: 

1. Pengenalan konsep, prosedur, dan bahan secara informal 

Pengenalan konsep, prosedur, atau bahan-bahan matematika secara informal 

dilakukan sebelum masuk kepada pelajaran. Hal ini dibutuhkan karena siswa butuh 

pengalaman atau ide-ide untuk me~npelajari suatu materi tertentu. Untuk ini guru 

hendaknya menyusun lingkungan belajar dengan bahan-bahan yang dapat 

mendukung memanipulasi dan menyelidiki bahan-bahan tersebut. Arnatilah siswa 

bekerja, ajukan pertanyaan-pertanyaan agar mereka paham, sampai Anda yakin 

bahwa mereka betul-betul memahami atau mereka masih membutuhkan 

pengetahuan tertentu sehingga siswa mampu mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan. Dalam ha1 ini, kegiatan dapat berupa ekplorasi. 



Pengalaman informal yang sering dilaksanakan adalah pengalaman matematika 

di taman kanak-kanak. Sebagai contuh, anak-anak bermain pasir atau air dengan 

mer~imbang atau membandingkan isi sebuah bejzna dengan bejana yang lebih besar 

atau dengan yang lebih kecil. Dengan demikian, siswa mempunyai waktu yang 

cukup untuk membangun pemahaman konsep sehubungan dengan materi! yang 

mereka kenal sebelumnya. Dasar-dasar pemahaman merupakan dasar untuk konsep- 

konsep dan prosedur-prosedur yang formal untuk dikenalkan dengan cara-cara yang 

lebih informal. Kegiiltan-kegiatan berkembang secara pedagogis dan juga bersifat 

afektif dapat berupa memanipulasi bahan-bahan pembelajaran. Berikut ini 

dikemukakan tahap-tallap pelaksanaan pcndekatan-pendekatan pembelajaran. 

2. Tahap-tahap Pendckatan Dengan Pcrnecahan Ma.salah 

Persiapan : 
1 .  Pastikan bahwa soal dipahami siswa, 
2. Aktifkan pengetahuan yang sudah ada dalam otak siswa, 
3. Tetapkan hasil yang akan dicapai 

Ketika anak-anak bekerja: 
1 .  Arahkan anak be kerja, 
2. Hindari hambatan di awal, 
3. Dengarkan anak baik-baik, 
4. Beri petunjuknyang diperlukan, 
5. Amati d m  lakukan penilaian 

Diskusi Kclas: 
Ciptakan l<omunitas belajar, 
Dengarkan dan Terima penyelesaian siswa tanpa terlebih dahulu menilainya, 
Ringkaskan ide-ide utama dan identifikasi soal-soal yang akan datang 



3 .  Pelajaran langsung 

Dalam pelajaran langsung, guru bekerja dengan sekelompok siswa untuk suatu 

keterampilan atau konsep. Selama kegiatan informal, guru hendaknya siap dengan 

format-format observasi dan diskusi untuk menilai kesiapan siswa. Guru 

hendaknya, mengusai matematika dan setiap keterampilan baru yang sesuai dengan 

skop dan urutan kurikulum. Guru hendaknya mengidentifikasi tujuan-tujuan 

penampilan yang memenuhi tingkat-tingkat penampilan dengan jelas. Kemudian 

barulah guru menyiapkan rencana pelajaran dengan baik sebagai dasar untuk 

pengajaran yang baik. Penguasaan materi pelajaran berada pada titik puncak dari 

suatu periode waktu. Berikut ini adalah sebuah contoh langkah-langkah 

perencanaan yang dikemukakan oleh Madeline Hunter dan Douglas Russell 

(Kennedy dan Tipps, 1994). Siklus pelajaran yang mereka kemukakan meliputi 7 

langkah, yakni 

Mereka menjelaskan bahwa penilaian terrnasuk kedalam setiap siklus, 

sehingga guru dapat melihat kemajuan siswa sebelum melanjutkan kepelajaran 

berikutnya. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan obsel-vasi, tes, anekdot 

record, penilaian diri sendiri, penilaian bekerja kelompok dan portofolio. Berikut ini 

dikemukakan tahap-tahap berikut dalam sebuah bagan. 



I yang mendukung I 

3. Nyatakan: 

Tujuan pembelajaran 3a. Adakan Input pelajaran 

Kaitkan denganpengetahuan 1.Beri nama konsep 
yang sudah ada 2. Definisakan istilah dan 

4. Periksa pemahaman: 

I. Menanyakan 

2.mengamati opersi 

3. mengajar kembali 

3.b. Model-model 

operasi 

5. Beri latihan terbimbing 
1. Mendemonstrasikan 

keterampilan. 

2. Memperluas konsep 

3. Men~ulana o~erasi 

6. Beri latihan mandiri 
1. Mempraktekkan skill atau konsep: 

2. Di pusat belajar 
3.Dengan Computer 

4.Kalkulator Game 

5.Lembaran-lembaran kerjaltugas 

6.Pekerjaan rumah, Kegiatan belajar 

kooperatif 

L I + 
, minta penjelasana, 

Amati siswa, beri tes dan penilaian 
diri, gunakan Portfolio 

Garnbarl8.langkah-1angkahPembelajaranMatematent Madeline Hunter. 



Menilai Kcsiapan Belajar 

1. Siapkan tempat belajar, (2) nyatakan tujuan khusus pembelajaran, (3) adakan 

masukan pernbelajaran, (4). Kemukakan model operasi, (5) Periksa pemahaman 

anak. (6). Berikan latihan terbimbing. (7) Berikan latihan mandiri. 

Ada beberapa kesiapan yang perlu diperhatikan unl~lk menghadapi suatu 

pembelajaran, antara lai adalah: kesiapan materi pelajaran, kesiapan pedagogik, 

kesiapan kematangan, kesiapan afektif, dan kesiapan kontekstual. Kesiapan materi 

pelajaran menunjukkan keterarnpilan matematika dan pengetahuan yang hams 

dirniliki siswa untuk mempelajari suatu materi. Sebagai contoh, siswa yang akan 

mempelajari konsep pengurangan harus memiliki kesiapan materi penjumlahan, 

selain itu dia hams sudah memahami nilai tempat. Kesiapan pedagogik adalah 

kesiapan yang dimiliki siswa meliputi pemahaman terhadap bahan-bahan pelajaran 

yang akan digunakan dalam pembelajaran suatu materi pelajaran. Selanjutnya, 

kesiapan kematangan adalah kesiapan yang harus dimiliki siswa sesuai dengan 

perkembangan mental yang dikemukakan Piaget (lihat bab 6). Kesiapan afektif 

adalah sikap atau watak yang hams dimiIiki siswa untuk mempejari suatu materi. 

Sebagai contoh, untuk mendengarkan penjelasan guru, siswa sudah memiliki 

kemampuan untuk mendengar. Akhirnya kesiapan kontekstual adalah kesiapan yang 

penting dimiliki siswa dalam mempelajari sutau materi adalah sehubungan dengan 

kemarnpuan memahami materi yang dipelajari sehingga siswa dapat melihat kaitan- 

kaitan materi yang dipelajarinya dengan kehidupan nyata mereka. 

Menyiapkan Lingkungan Belajar Untuk Memotivasi 

Menurut Hunter, bahwa tahap ini adalah guru menyusun appersepsi, motivasi, dan 

segala sesuatu yang membuat proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Guru 

hams memiliki berbagai cara untuk memfokuskan perhatian siswa pada pelajaran dan 

menciptakan pelajaran merupakan suatu yang menyenangkan. Cara memfokuskan 

perhatian siswa dapat dengan mengadakan kotak misterius yang memuat sesuatu 

sehingga dapat mengkasilkan sebuah bilangan, dengan sebuah cerita, atau dengan 

demonstrasi-demonstrasi, atau dengan membaca sebuah teks yang menarik. 



Suatu kejadian yang meuat teka-teki dapat dijadikan suatu alat untuk mernbuat 

perhatian siswa. Sehubungan dengan metode, membantu anak untuk terfokus kepada 

pelajaran adalah suatu langkah permulaan untuk suatu pembelajaran yang haik 

Menyatakan Tujuan 

Menyatakan tujuan suatu materi pelajaran yang akan dicapai, apa yang akan 

mereka pelajari, dan apa yang diharapkan akan mereka lakukan selama belajar dibuat 

dengan jelas oleh guru, menlpakan suatu upaya yang efektif dari suatu pembelajran. 

Sebagai cnntoh, pada hari ini anak-anak akan mempelajari nilai temapt sampai 

ribuan, selama belajar anak-anak akan menggunakan blok Diens, dan anak-anak 

belajar secma berpasangan. Kemaren anak-anak, telah dapat menyatakan setengah kg 

karet gelang dengan bilangan 3 angka, nah sekarang coba nyatakan 1 kg karet 

gelangan dengan bilangan 4 angka, dan coba anak-anak jelaskan berapa ribuannya 

dan bagaimana cara kamu mengelompokkannya. 

Mengadakan Masukan dan Modelkan 

Dengan menggunakan alat-alat pelnbelajaran atau alat alat bantu yacg dapat 

menyatakan struktur matematika merupakan ha1 yang sangat penting dalarn 

pembelajaran matematika. Dalarn ha1 ini gtm hams memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melihat penyajian matematika terdapat pada benda-benda konkret. 

Dengan demikian siswa harus mampu menjelaskan apa yang terjadi atau terdapat 

pada alat-alat tersebut. Sebagai contoh, ketika siswa mempelajari centimeter, minta 

siswa menjelaskan apa yang terdapat pada rol mereka, dan berapa sesungguhnyab 

panang 1 cm, dan bagaimana hubungan 1 cm tersebut dengan garis yang terendah 

pada rol mereka (menunjukkan millimetcr). 

Memberi Latihan Terbimbing 

Siklus pada langkah-langkah pembelajaran menurut Hunter yakni pada langkah-b 

zlangkah 3 3a 3b 4 3 pada gambar '7 (kalau siswa masih 

memerlukan) adalah nlerupakan sebuah siklus. Jika siklus tersebut sudah bagus, 

maka latihan kegiatan pembelajaran dapat dilanjutkan ke latihan terbimbing. Langkah 



ini membantu guru untuk melihat anak-anak sudah boleh diberi latihan mandiri. 

Dengan demikian paling kurang 3 ha1 yang dapat dilihat yakni (1) 

Mendemonstrasikan keterarnpilan (2) Memperluas konsep, dan (3). Mengulang 

operasi yang sedang mereka pelajari. Dalarn ha1 ini guru dapat menghubungkan 

pelajaran baru dengan pelajaran yang telah lalu. 

Pada akahir pembelajaran, guru menekankan pada apa yang telah dipelajari. 

Banyak metode yang dapat digunakan untukmeutup pelajaran. Misalnya, dengan 

menuliskan kesimpulm di papan tulis, atau menanyakan kepada siswa apa 

ssunggulmya yang telah dipelajari, atau mengemukakan hal-ha1 yang berlawanan 

dengan konsep yang sudah dipelajari. 

MemberiLatihan Mandiri 

Bila siswa telah menunjukkan bahwa mcreka sudall dapat mengerajakan msalah 

dengan baik atau sudah berhasil pada langkah ke 5, maka mereka dapat mengikuti 

kegiatan rnengerjakan Iatihan mandiri. Latihan-latihan yang dapat diberikan kepada 

siswa dapat berupa: game, berbagai programkomputer, kalkulator, proyek, atau 

meminta siswa belajar terus di rumah tentang kegunaan-kegunaan konsep dalam 

kehidupan sehari-hari, kegunaan-kegunaan persen yang tesdapat dalarn Koran. 

3.Langkah-langkah Pendektakan Konstntktivisme 

Langkah-langkah yang efektif dalarn pelaksanaan pendekatan konstruktivisme 

menurut Cruickshank, Jenkins, dan Metchcalf (2006) dalarn rancangan 

pembelajaran, hendaknya dilakukan sebagai berikut: 

a. Jelasksan: 

1) Situasi kegiatan belajar, 

2) Tujuan pembelajaran, dan 

3) Bagaimana cara pencapaian tujuan tersebut, d m  

4) Tentukan kelompok-kelompok (3-4) orang dan kegiatan kelompok. 

Ragaimana pemahaman pengetahuan atau keterampilan yang baru terkait 

dengan pengetahuan atau keterampilan siswa yang sudah ada. 



b. Yakini bahwa siswa berbagi ide sehubungan dengan pemaharnan mereka 

c.  Kondisikan siswa untuk merefleksi hasil kerja mereka. 

4. Penyelidikan-penyelidikan Terhadap Matematika 

Beberapa strategi yang termasuk penyelidikan antara lain adalah Grup 

Investigasi, inquiry, pencapaian konsep, dan induksi. Setiap pelaksanaannya, strategi- 

strategi tersebut rnenghendaki perencanaan dan periapm yang serius. Pelaksanaan 

strategi penyelidikan ini lebih fleksibel dari strategi pengajaran langsung oleh guru, 

seperti modeling dan masukan dari guru kurang penting. Berikut ini dikemukakan 

langkah-langkah pelaksanaan penyelidikan matematika. 

Siapkan lingkungan Belajar 

Mulailah dengan masalah yang berupa puzzle atau teka-teki yang tnenantang 

dengan cara mengamati atau dengan memikirkan suatu jawaban. Sebagai contoh guru 

boleh memulai dengan masalah: 

Kepada anak diminta menyelidiki, apa sebabnya dengan melakukan pembagian 

seperti itu hasilnya semakin besar. Dengan penpelidikan yang menggunakan benda- 

benda konkret siswa menemukan jawabannya. Oleh sebab itu, guru perlu menyiapkan 

lingkungan yang mendukung untuk terlaksananya penyelidikan-penyelidikan. Yang 

penting sekali disiapkan adalah alat-alai yang dapat dimanipulasi siswa. 

Tujuan-tujuan Khusus 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang langsung dari guru, siswa diberi 

keterangan-keteangan yang banyak keterangan-keterangan. Sebaliknya pada 

penyelidikan-penyelidikan siswa diharapkan untuk dapat memberikan alasan dan 

membuat suatu kesimpulan. Pada contoh pembagian pecahan 4 : % , 3 : 1J2, 5 : 113, 



dll, dengan menggunakan berbagi alat d'an deilgan membagi sebuah bilangan dengan 

sebuah pecahan, siswa akan melihat bahwa I~asilnya adalah lebih besar. Dengan 

dernikian mereka dapat memberikan alasan dan diharapkan dapat mecapai suatu 

kesimpulan. 

Eksplorasi dan Memeriksa Pemahaman 

Pada pelaksanaan penyelidikan-penyelidikan, guru hendaknya bekerja sebagai 

fasilitator. Setelah tugas diberikan dengan pengarahan kerja yang jelas, guru 

memonitor perkembangan dan kemajuan kerja siswa. Kengemukakan pertanyaan- 

pertanyaan yang menggali, misalnya, "Apa yang terjadi jika 1 dm3 air dibagi untuk 4 

orang sama banyak? "Apa alat-alat yang dapat kamu gunakan?". Cobalab kamu 

lakukan untuk sernua pembagian pecahan, 4 : % , 5  : %, 5 : 1/3 dengan meng,makan 

alat-alat yang sudah disediakan. Dari data yang kamu peroleh apa kesirnpulanmu? 

Perluasan (Ela borasi) 

Suatu penyelidikan hendaknya diadakan suatu perluasan dari ternuan-temuan 

d"f kesimpulan-kesimpulan. Dengar, mengadakan perluasan secara horizontal, siswa 

diminta rdelakukan pembagian pada bilangan pecahan lain seperti membagi pecahan 

dengan biladgan bulat, dan membagi pecahan campuran dengan pecahan campuran 

dengan memberikan alasan-alasan, atau siswa diminta mengaitkan dengan pelajaran 

lain, mengaitki~n konsep-konsep yang dipelajari dengan masalah kehidupan sehari- 

hari siswa. 

Penegasan (Konfirmasi) 

Pada tahap k o n f i w i  siswa diminta mengcmukctkan semua pengalaman yang 

mereka peroleh dan untuk itu diberikan penguatan-penguatan oleh guru dan teman- 

teman mereka. 

4. Metode-metode Belajar Kooperative (Cooperative Learning) 

Belajar kooperatif bukanlah suatu yang baru, tetapi sampai sekarang masih 

digunakan untuk beberapa alasan seperti untuk meningkatkan pencapaian siswa, 



untuk meningkatkan hubungan antar kelompok, penerimaan siswa yang berkesulitan 

dalam belajar dalam kelompok, dan meningkatkan harga diri. Selain itu, metode 

belajar kooperatif dapat dibwnakan untuk setiap mata pelajaran dan untuk setiap 

tingkat. Terutama pada kelas-kelas yang heterogen, penggunaan belajar kooperatif 

sangat menikatkan kemarnpuan belajar bersama, yakni anak-anak yang kurang atau 

lambat belajar kepada anak yang cepat atau pandai sedangkan anak yang pandai 

berusaha membantu anak-anak yang kurang. Dalam ha1 ini anak-anak diajarkan cara 

memandang orang dari kelebihannya untuk ditiru, dm kekurangannya untuk dibantu. 

Berbeda dengan kelas-kelas yang penuh kompetisi yang kadang-kadang 

menurunkan motovasi belajar terutama bagi anak yang lambat, metode belajar 

kooperatif berrnanfaat untuk hubungan-hubungan antara siswa yang berbeda latar 

belakang ras, kemarnpuan akademis, dan jenis kelamin, Namun demikian, kelas yang 

penuh kompetisi tidak selamanya jelek, bahkan ada baiknya jika guru betul-betul 

menyiapkan belajar dengan berkompetisi secara terstruktur dengan baik. 

Menurut Slavin ' (1995) ada 5 metode belajar kooperatif yang telzh 

dikembangkan, 3 di antaranya Student T ~ a m  Achievement Divisions (STAD) dapat 

digunakan pada setiap kelas, Teum Gumes-Tol~rnaments (TGT) , Jigsaw 11. Metode 

belajar kooperatif yang 2 lagi adalah Cooperative Inlegraled Reading and 

Composition (CIRC) untuk kelas 2-6, dan Teum Accelerated Instruction (TAI) untuk 

kelas 3-6. Kelima metode belajar kooperatif tersebut melibailtan ide hadiah untuk 

team, setiap individu bertanggung jawab, dan memptmyai kesempatan yang sarna 

untuk berhasil, namun dalam berbagai cara. 

Sudents Teams Achievement Division (STAD) 

Menurut Slavin (1995) bahwa STAD adalah salah satu yang paling sederhana dari 

semua metode belajar kooperatif, dan ini adalah model bagus untuk memulai bagi 

guru yang baru dalarn melaksanakan pendekatcan kooperatif. Sebagai garnbaran, 

bahwa STAD mempunyai 5 komponen yakni: Penyajian kelas, kerja berkelompok, 

quis, peningkatan skor secara individual, dan penghargaan untuk team 



yang sudah siap digunakan yang memuat nama-nama anggota kelompok, menetukan 

skor dasar, latihan-latihan yang membangun (kalau perlu), dan jadwal. Rancangan 

pada persipan pembelajaran hendaknya mcmuat pembukaan, pengembangan, dan 

latihan-latihan terbimbing, serta latihan-latihan mandiri. Berikut ini adalah tabel-tabel 

yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan STAD. 

Tabel 4. Gambaran Menugaskan Sjswa untuk Berkelompok. 

Posisi Ranking Nama kelompok 
- 

Siswa yang bemampilan Tinggi 1 A 
2 B 
3 C 
4 D 
5 E 
6 F 

Siswa yang bernampilan menengah 7 F 
8 E 
9 D 
10 C 
11 B 
12 A 
13 A 
14 B 
1.5 C 
16 D 
1 '7 E 
18 F 

Siswa yang bernampilan rendah 19 A 
20 B 
2 1 C 
22 D 
23 E 
24 F 



Tabel 5. Gambaran Cara Menentukan Skor Dasar. 

( Nilai Tahun lalu Skor dasar 

Contoh Nilai Nisa I. 90 

I 261 : 3 = 87, Jadi skor dasar Nisa = 87 
I 1 

Tabel 6. Pemberian Skor Peningkatan secara individu dan kelompok. 

I Skor quiz atau tes ( Peningkatan Poin I 
Lebih dari 10, dibawah rerata skor dasar 

1 Sampai 10, di atas rerata skor dasar 

5 
. i 

Kurang dari 10, dibawah rerata skor dasar 

I Lebih dari 10, dibawah rerata skor dasar 

10 

Sempuma 3 5 

Rerata Skor 

Kelompok Nebat I 

Tabel 7. Rerata Kriteria Pencapaian Kelompok. 

Kategori 
I 

1 
15 Kelompok Bagus 

I 

25 Kelompok Super 



Tabel 8. Gambaran Peningkatan Hasil Belajar Siswa. 

Dalarn STAD, siswa ditugaskan untuk membuat Team yang terdiri dari 4 

anggota team belajar yang bercampur dalam berbagai tingkat penampilan seperti 

gender, dan ras. Kegiatan belajar dimulai dengan penyajian pelajaran dari guru, 

kemudian siswa bekerja dalam team mereka yang tujuannya untuk meyakinkan 

semua anggota team telah menguasai pelajaran. Setelah itu siswa mengikuti tes atau 

quiz secara individu pada saat ini mereka tidak boleh lagi bekerja sama atau saling 

membantu. Skor quiz atau tes dibandingkan dengan skor team mereka sebelurnnya. 

Seberapa derajat kelompok memenuhi kenaikan dari penampilan mereka sebelumnya. 

Poin-poin ditarnbahkan kcpada skor-skor team dan team yang memenuhi kriteria 

tertentu boleh menerima sertifikat, pengahargaan, atau hadiah. Pelaksanaan STAD 

dilakukan 3-5 kali pertemuan. 

Kode 
Siswa 

Tcams-Camcs-Tournament (TGT) 

TGT untuk pertama kalinya dikembangkan oleh David DeVries dan Keith 

Edward dan dimulai dengan belajar kooperatif dari Johns Hokins (Slavin 1995). TGT 

sama dengan STAD, namun quiz atau tes diganti dengan tounlamen mingguan, 

sehingga komponen TGT dinyatakan sebagai berikut: 

Tgl: 

Quiz: penjumlahan pec 

Berpenyebut sama 

Skor 

Dasar 

Tgl : 

Quiz: penjumlahan pec 

Berpenyebut taksama 

Skor 

quiz 

Skor 

Dasar 

TgJ: 

Tes: penyelesaian 
masalah dengan 
penjumlahan 

Skor 

naik 

Skor 

Dasar 

Skor 

quiz 

Skor 

naik 

Skor 

quiz 

Skor 

naik 
-. 



Presentasi kelas (sama dengan STAD) 

Kelompok (Sama seperti untuk STAD) 

Kegiatan siswa dinyatakan sebagai beri kut: 

Mengajar: Presentasi kelas. 

Belajar kelompok: mengerjakan lembaran kerja untuk menguasai bahan pelajaran. 

Tournamen: memainkan permainan akademis dalam kemampum yang homogen, 

dengan 3 siswa dalan setiap meja tournamen. 

Dalam game atau permainan, pertanyaan-pertanyaiul hams dibuat relevan dengan 

materi pelajaran dan didisain untuk menguji pengetahuan yang diperoleh dmi 

presentasi kelas dan latihan dalam kelompok. Game dimainkan pada meja Tournamen 

yang memuat 3 siswa yang masing-masingnya mewakili kelompok yang berbeda. 

Kebanyakan game berupa pertanyaan ditulis pada kertas yang diberi nomor. Serarlg 

siswa mengambil kartu bilangail dan mencoba menjawab pertanyaan yang 

berhubungan dengan bilangan tersebut. Rdenururt peraturan pemain-pemain boleh 

menantang siswa lain untuk sebuah jawaban yang lain. 

Pada tournamen mingguan, siswa memainkan game dengan anggota-anggota 

team yang lain untuk menyumbangkan poin-poin skor team mereka. Siswa 

memainkan game dengan sebanyak 3 orang pada setiap meja tournarnen dengan 

catatan yang sama seperti yang lalu dalam matematika. Suatu prosedur "menggeseryy 

yang artinya, jika menjaga game tatap fuir. Puncak skor pada meja tournamen 

membawa 60 poin untuk sebuah team sehubungan dengan meja yang mana saja. 

Maksudnya, bahwa siswa-siswa yang mencapai skor rendah akan bennain dengan 

kelompok yang pencaiannya juga rendah, dan yang mencapai skor tinggi bermain 

dengan siswa-siswa yang mencapai skor tinggi, dan semuanya mempunyai 

kesempatan-kesempatan yang sama untuk berhasil, yang memperoleh kedudukan 

kedua tetap tinggal padamejayang sama. Merekaakan pindah ke meja baik naik atau 

turun skor, sampai merekamencapai skor pada tingkat yang seharusnya. 



Setelah permaian yang pertama, siswa pindah kemeja lain sesuai dengan 

penarnpilannya pada permainan yang baru saja mereka ikuti. Pemenang setiap meja 

menggeser duduk ke rneja yang lebih tirlggi. Seperti dalam STAD, team-team 

bernampilan yang tinggi memperoleh sertifikat atau penghargaan-penghargaan 

bentuk lain. 

Persiapan mengajar adalah bahan-bahan untuk TGT sarna dengan bahan-bahan 

seperti bahan-bahan untuk STAD, kecuali kartu-kartu bilangan dari 1 sarnpai 60 yang 

akan digunakan untuk tournamen. 

Jigsaw I1 

Jigsaw I1 dimodifikasi dari teknik Jigsaw Elliot Anronson (1978). Dalam Jigsaw TI 

ini, siswa bekerja sarna dalarn 4 anggota yang sama, dan team heterogen sepei-ti 

dalarn STAD dan TGT. Siswa diberin tugas Bab atau bagian-bagian dari Bab, atau 

materi yang lain untuk dibaca. Setiap anggota team, secara acak ditugasi untuk 

menjadi seorang ahli pada beberapa aspek dari tugaq yang dibaca. Sebagai contoh, 

dalam mempelajari segiempat, seorang siswa akan bertugas membaca aspek 

segiempat ditinjau dari aspek sudut, satu orang bertanggung jawab terhadap aspek 

sisi-sisi yang sejajar, satu orang bertanggung jawab terhadap diagonal-diagonal 

segiempat. Ahli-ahli dari berbagai aspek bertemu untuk mendiskusikan topik-topik 

mereka, dan kemudian mereka kembali untuk mengajar teman-teman mereka pada 

kelompok asal. Akhirnya, semua siswa diberi quiz atau tugas atau penilaian- 

penilaian yang lain untuk semua topik. Pemberian skor dan penghargaan sama dengan 

pada STAD. 

Persiapan 

Bahan-bahan: (1) pilih salah satu bab atau unit, yang meliputi bahanuntuk 2 atau 3 

hari. Jika siswa diminta membaca di kelas, maka bahan tersebut untuk 30 menit dari 

waktu pertemuan, namun kalau siswa diminta membaca di rumah,maka bahannya 

tidak apa agak panjang. (2) Buat seorang ahli untuk setiap unit. Hal ini dikatakan 

kepada siswa pada materi yang mana mereka hams konsentrasi sementara mereka 



membaca. Misalnya dia hams konsentrasi terhadap bangun ruang prisma, maka 

lembaran kerja siswa dapat berupa sebagai berikut: 

Plastisin, pipet atau lidi, kertas karton,gunting dan lem; buku matematika siswa. 

Lembar kerja siswa yang memuat tentang cara kerja dan yang akan ditemukan 

siswa, dan yang akan dipresentasikan siswa. 

(3) Membuat quiz, tes essai, dan alat-alat penilaian untk setiap unit. Sebuah quiz 

hendaknya paling sedikit 8 nomor, 2 untuk setiap topik, atau kelipatan 4 yakni 8, 12, 

dan 16. (4) Gunakan garis-garis besar diskusi. Sebuah diskusi untuk setiap topik dapat 

membantu membimbig diskusi dalam kelompok ahli. 

Tugas-tugas: Tugas-tugas yang dibuat adalah untuk 4 atau 5 anggota kelompok yang 

heterogen, seperti pada STAD. 

Tugas-tugas siswa untuk kelompok ahli. Penetapan siswa sebagai kelompok ahli 

dapat dilakukan dengan cara sederhana, misalnya dengan cara rendom, atau 

menunjuk siapa saja yang dapat Anda anggap dapat bertugas sebagai ahli. Jika dalarn 

kelas Anda terdapa siswa lebih dari 24 siswa, Anda sebaiknya mempunyai 2 

kelompok ahli dalam pada setiap topik. 

Penentuan Skor Dasar. Penentuan skor dasar sama caranya denga penetuan skor 

dasar pada STAD. Gunakan lembaran skor quiz atau tes untuk mencatat skor-skor. 

Jadwal Kegiatan: Jigsaw I1 memuat sebuah siklus kegiatan pembelajaran sebagai 

berikut: 

Membaca: siswa-siswa menerima topik-topik ahli dan membaca bahan yang 

ditugaskan untuk meletakkan informasi. 

Diskusi kelompok ahli: Siswa dengan topik-topik yang sama bertemu untuk 

mendiskusikannya dalam kelompok ahli. 

Laporan kelompok: Para ahli kembali ke kelompok mereka untuk mengajarkan 

topik-toik mereka kepada teman-teman dalam kelompok mereka. 

Tes: Siswa mengambil tes atau quiz secara indiwidual. 



Pengakuan kelompok: Pe~nberian skor kepada kelompok dihitung seperti perhitungan 

skor dalam STAD. 

CIRC 

CIRC mc~upakan program yang lengkap yang diciptakan untuk mebelajaran 

membaca dan menulis yang dapat digunakan di kelas-kelas tinggi di SD (Madden, 

Slavin, dan Steven, 1986). Dalam ClKC guru rnenggunakan bulu atau cerita. Namun, 

buku cerita dapat digunakan dan boleh pula tidak inengguanakan buku. Selarna 

pelajaran bahasa, siswa aktif dalam menulis workshop, menulis draft, merevisi, dan 

mengedit hasil pekerjaan teman lain. 

Team-Accelerated Istruction (TAI) 

TAI yang dikemukakan oleh Slavin, Leavey dan Madden (1986) berbagi dengan 

STAD dan TGT, yang menggunakan empat anggota team, yang kemampuan berbeda 

dan bersertifikat dengan penampilan yang tinggi. Narnun, STAD dan TGT 

menggunakan satu langkah pembelajaran untuk sebuah kelas. Pelaksanaannya TAI 

merupakan kombinasi belajar kooperatif dengan pembelajaran bersifat individu. TAI 

kusus didisain untuk pembelajaran matematika, dan khusus untuk kelas 3-6. 

Garnbaran ketiga komponen pelaksanaan TAI adalah sebagai berilut: 

Kelompok: Siswa dalam TAI ditugasi 4-5 oravg dalam sebuah kelompok yang 

heterogen seperti pada STAD dan TGT. 

Tes penernpatan: Siswa diberi pre-tes pada permulaan program operasi dari 

matematika. Mereka ditempatkan pada poin yang sesuai dalam program individu 

berdasarkan penampilan mereka pada tes ini. 

Bahan-bahan Kurikulum: Untuksebagian besar pembelajaran matematika, siswa 

bekerja pada materi kurukulum secara individu meliputi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian, bilangan-bilangan, pecahan, desimal, perbandingan, persen, 

statistik, dan al-jabar. Soal-soal cerita, strategi-strategi pemecahan masalah dapat 

dilaksanakan dengan TAI. 



Kelornpok Relajar: Dengan mengikuti tes penempatan, siswa diajar pelajaran yang 

pertama. Kemudian siswa diberi suatu tempat memulai dalam satuan matematika 

secara individu. Satuan-satuan diprint dalam buku siswa. Siswa mengerjakan unit- 

unit merekn dalam kelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Siswa membentuk pasangan atau bertiga-bertiga dalarn kelompok mereka untuk 

memeri ksa. 

Siswa membaca halaman-halaman yang nlemuat pengarahan-pengarahan dan 

meminta teman kelompoknya atau guru untuk membatu mereka bila mereka 

perlukan. Kemudian mereka mulai dengan melatih keterampilan pertama dalarn 

unit mereka. 

Setiap siswa mengerjakan 4 masnlah dalarn pelatihar. keterarnpilan, kemudizn 

teman kelompok mereka memeriksa jawaban-jawaban dengan menggunakn 

halaman-halaman jaaban. Jika keempat masalsah tersebut betul, siswa boleh 

melajutkan ke keterampilan berikutnya. Jika ada yang salah, siswa hams mencoba 

4 masalah berikutnya dst sampai mereka mendapatkan sebuah bloks dari keempat 

masalah betul. Siswa yang menemukan kesulitan, didorong untuk bertanya 

kepada teman lain sebelum meminta bantuan guru. 

Bila seorang siswa nlengerjakan keempat soal dengan betiil pada latihan 

keterampilan terakhir, maka dia boleh mengambil tes formatif A, dan 10 item quiz 

yang mirip dengan soal latihan yang terakl~ir. Pada tes tbrrnatif siswa bekerja 

sendiri. Jika siswa tcrsebut dapat betul 8 item atau lebih, teman kelompoknya 

menandai bahwa siswa tersebut dapat diberi setifikat oleh temannya untuk 

mengambil tes. Jika siswa tidak mendapatkan 8 betu1,maka guru diminta 

menjawab masalah yang dimiliki siswa. Guru tersebut boleh meminta siswa 

tersebut bekerja lagi dengan latihan item-item terhadzp keterampilan tertentu dan 

kemudian mengambil tes forrnatif B. Tidak ada siswa yang mengambil tes sampai 

mereka diluluskan oleh teman kelompok mereka pada tes formatif. 

Siswa mengambil tes formatif yang ditandai oleh siswa yang mengamati dari 

kelompok yang berbeda untuk rr~endapatkan tes satuan yang cocok. Siswa 



kemudian melengkapi tes-tes saluan, dan memonitor skor. Setiap hari dua siswa 

yang berbeda melayani sebagai pemonitor-pernonitor. 

Kelompok Pernberi Skor dan Kelompok yang Dihargai 

Setiap akhir minggu, guru mengitung skor kelompok. Skor ini berdasarkan angka 

rata-rata dari satuan-satuan yang dicapai setiap kelompok. Kriteria dicapai untuk 

penarnpilan kelornpok. Sebuah kriteria yang tinggi disiapkan untuk rnenjadi keompok 

super, sedang, dan untuk menjadi kclompok yang hebat. Kelompok-kelompok yang 

hebat tersebut rnenerima sertifikat yang menarik. 

Mengajar Kelompok: Setiap hari guru bekerja dengan 10 dari 15 menit dengan 

setiap dua dari tiga kelompok siswa yang dari kelompok yang heterogen yang 

mendapat poin yang sarna dari kurikulum. Guru mempunyai konsep-konsep pelajaran 

yang khusus dan mengadakan program khusus. Tujuannya adalah untuk mengenalkan 

konsep kepada siswa Guru rnernbuat pengguriaar~ alat peiaga, diagram, de~nonstrasi- 

demonstrasi dengan lebih luas. Pelajaran dirancang untuk membatu siswa memaharni 

hubungan-hubungan antara katematika yang sedang mereka pelajari dengan masalah- 

maslah dunia nyata. Secara umum siswa memiliki konsep yang dikenalkan kapada 

mereka dalam mengajar kelompok sebelum mereka mengerjakan unit-unit secara 

individual. Pembelajaran langsung seperti ini untuk mengajar kelompok supaya 

bertanggung jawab untuk memberikan cek, mengelola bahan-bahan. 

Tes-tes Fakta-fakta: Dua kali semingg~l sjswamengambil 3 menit tes tentang fakta- 

fakta biasa fakta dasar perkalian. Siswa diberi lembaran-lembaran untuk dipelajari di 

rumah untuk persiapan tes ini. 

Satuan-satuan seluruh kelas: Setelah 3 minggu, guru menghentikan program 

individu dan menggunakan 1 minggu mengajar keseluruhan kelas mengenai 

keterarnpilan seperti geometri, pengukuran, dan strategi-strategi pemecahan masaldi. 

Dengan TAI siswa didorong secara dinamis untuk saling nlembantu dengan 

bekerja keras dalam Tearnnya dan ini mereka lakukan karena mereka ingin team 

mereka sukses. Tanggung jawab secara individu dijamin karena skor yang dihitung 

hanya pada tes akhir, dan siswa menganbil tes akhir tanpa bantua  teman Team. 



Semua siswa mempunyai kesempatan yang salna untk sukses karena mereka 

ditempatka~l sesuai dengan tingkat pengetahuan pertama mereka. Walaupun 

demikian, ha1 ini sukar bagi siswa yang lambat untuk melengkapi 3 satuan 

pengurangan dalarn seminggu untuk teman sekelas dengan pencapaim yang tinggi 

untuk melengkapi unit-unit pembagian yang panjang. Demikianlah bahwa secara 

individual, TAI berbeda dengan STAD dcm TGT. 

Terdapat 5 range dari strategi-stratregi pernbelajaran: (1) Strategi Deduktif - Induktif, 

(2) Strategi-satrategi Ekspositori - Belajar Tuntas, (3). Ceramah - praktek, (4). 

Metode-metode berkelompok - diskusi, (5). Pendekatan Inquiry - Discovery. 

Dan range pendekatan sebagai berikut: (1) constructivist - telling. (2).  kooperatif - 
individu, atau kooperatif - kompetitif. Kegiatan siswa dalam mengomunikasikan 

matematika dengan menjelaskan pemikiran mereka dapat menjamin peningkatan 

kosakata mereka,karena mereka mencoba mempraktekkan penggunaan lambang- 

lambang, atau diagram-diagram. 

Pemberian latihan dapat dilakukan untuk: (1) kemandirian semua siswa. (2) 

pengembangan dan pemindahan tugas-tugas, latihan ini berbeda dari aturan-aturan 

yang perlu untuk diubah. (3) mengiplementasikan posisi dominant dari siswa, (4) 

mempraktekan cara-cara mengerjakan atau memecahkan masalah secara fleksibel, (5)  

merangsang minat siswa dalam mengeksplorasi pengetahuan, perasaan-perasaan yang 

tersulut, dan pengetahuan-pengetahuan yang trsnfonnasikan. Manfaat latihan 

beragam materi, (1) cara-cara yang mencerminkan siswa berpikir dalam belajar. (2) 

latihan berkolaborasi., dan (3) alat digunakan untuk mengembangkan materi dan 

untuk membentuk keterampilan bekerjasama. Terdapat 4 untaian yang sebaiknya kita 

libatkan dalam pembelajaran matematika di SD (1) kepekaan bilangan dan kepekaan 

operasi bilangan, (2) Aljabar, (3) kepekaan ruang, (4) analisi data. Langkah yang 

efektif digunakan untuk pembelajaran konsep matematika mulai dari dunia nyata, 

penggunaan model, penyajian nama, dan penyajian simbol. Langkah-langkah 

pembelajaran operasi pecahan mulai dari sajikan masalahnya + nyatakan kalimat 



matematikanya 3 gunakan model-model + gunakan larnbang-lambang 3 diskusi 

unh~k  kcsirnpulan 3 kembali membuat maalah. 

Pekerjaan rumah membuat siswa belajar pelajwan-pelajaran yang lalu atau 

menyiapkan pelajaran yang akan datang, lebih efektif dari melanjutkan pelajaran hari 

ini. Penilaian formatif merupakan cara terbaik dan termudah untuk mendorong 

pencapaian siswa. Ada 3 tahap dalam penanaln konsep (1) Pengenalan konsep, 

prosedur, dan bahan-bahan secara informal, (2) Telajaran langsung, dan (3) 

Penyelidikan-penyelidikan matematika. Pelajaran langsung dari guru meliputi 7 

langkah yakni: ( 1 )  Siapkan tempat belajar. (2) Nyatakan tujuan khusus pembelajaran. 

(3). Adakan masukan pembelajaran, (4) Kemukakan model operasi, (5) Periksa 

pemaharnan anak., (6) Berikan latihan terbimbing, dan (7) Berikan latihan mandiri. 

Kesiapan belajar anak meliputi kesiapan tnateri pelajaran, kesiapan pedagogik, 

kesiapan kenlatangan, kesiapan akktil, dan kesiapan konteks tual. Penyelidikan- 

yenyelidikan terhadap matematika rneliputiGrup Investigasi, inquiry, pencapaian 

konsep, dan induksi. 

Metode-metode Belajar Kooperative (Cooperative Learning) meliputi Student 

Team Achievement Divisions (STAD) dapat digunakan pada setinp kelas, Team 

Games-Tournaments (TGT) , Jigsaw 11. Metode belajar kooperatif yang 2 lagi adalah 

Cooperative Integrated Reading and Conlposilion (CIRC) untuk kelas 2-6, dan Team 

Accelerated Instruction (TAI) untuk kelas 3-6. Kelima metode belajar kooperatif 

tersebut melibatkan ide hadiah untuk team, setiap individu bertanggung jawab, dan 

mempunyai kesempatan yang sama untuk berhasil, narnuri dalam berbagai cara. 

Untuk dipikirkan 

Cobakanlah setiap pendekatan di atas dalam kelas-kelas Anda, atau cobakanlah 

untuk memperbaiki masalah yang mungkin terdapat di kelas Anda, dan jelaskan 

sejauh mana pendekatan atau terori tersebut dapat menlbantu siswa Anda dalam 

pembelajaranmatematika. Dan jelaskan mana yang lebih efektif dalam pembelajaaran 

matematematika dan untuk meteri apa teori itu cocok atau tidak cocok. 



BAB IV 
PENILAIAN PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA DI SD 

Penilaian yang benar sebuah penilaian yang dalam pelaksanaannya siswa 

diminta untul< memperlihatkan tugas-tugas dunia nyata yang menunjukkan aplikasi 

pengetahuan dan keterampilan yang penting (Mueller, 2003). Penilaian penampilan 

(Pcr fornzunce Assessment) dilaksanakan dengan menggunakan tugas-tugas yang 

bersifat dunia nyata, authenfics (asli), alami, dan langsung. Mueller (2003) 

mengemukakan bahwa sebelum rnelaksanaan penilaian, guru seharusnya 

membedakan apakah penampilan berdasarkan standar-standar, tujuan-tujuan umum, 

atau tujuan-tujuan khusus pembelajaran. Ketiga macam tujuan tersebut adalah 

untuk melnbuat dasar-dasar apa yang akan dilakukan siswa untuk mencapai tujuan- 

tujuan tersebut. Mueller (2003) mcngernukakan bahwa pengembangan penilaian 

autentik yang bagus adalah dimulai dengan menidenifikasi sekurnpulan standar 

(standar kompetensi dan Kompetensi Dasar) dengan demikian guru akan mudah 

menentukan standar materi pelajaran. 

B. Pengertian Penilaian 

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk menentukan pencapaian hasil belajar pcserta didik, dan membuat 

keputusan-keputusan (TenBrink, 1973). Berdasarkan pada PP. Nomor 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penilaian pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) Penilaian hasil belajar 

oleh pendidik; (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) 

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah (Depdiknas, 2005). Setiap satuan 

pendidikan selain melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga 

melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 



Berdasarkan pada PP. Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 

64 ayat (I) dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan 

secara I~erkesinambungan untuk memantau proses, kenxijuan, dan perbaikan hasil 

belajar dalam bentuk ular~gan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, dan ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahcvsr 

penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk (a) menilai pencapaian 

kompclensi pcserta didik; (b) bahan penyusunan laporan kemajuan ha i l  belajar; 

dan (c) melnperbaiki proses pembelajaran. 

Dalam rangka penilaian hasil belajar (rapor) pada semester satu penilaian 

dapat dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti Pekerjaan Rilrnah (PR), 

proyek, pengamatan dan produk. Hasil pengolahan dan analisis r~ilai tersebut 

digunakan untuk mengisi nilai rapor semester satu. 

Pada semester dua penilaian dilakukan melalui ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan kenaikan kelas dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain 

seperti PR, proyek, pengamatan dan produk. Hasil pengolahan dan analisis nilai 

tersebut digunakan untuk mengisi nilai rapor pada semester dua. 

Khususnya, arti penilain bagi siswa dalam belajar matematika merupakan 

suatu yang penting, karena dengan adanya penilaian itu, siswa akan belajar. 

Belajar dipengarauhi oleh bagaimana penilaian dirancang. Semakin beraganl cara 

penilaian semakin beragam cara siswa belajar. Lebih penting lagi, bahwa siswa 

butuh feedback. Dengan adanya feedback, siswa akan mengatahui pencapaian 

tujuan pembelaran. Dengan mengenal dirinya, siswa akan berusaha 

mempersiapkan atau mengelola diri untuk berusaha mencapai dengan efektif tujuan 

yang sudah ditetapkan guru. 

Di samping itu, bagi guru, arti penilaian adalah suatu proses kerja yang dimulai 

dengan menetapkan apa yang akan dinilai, kemudian penilaian kita mengumpukan 

informasi tentang pemahaman matematika siswa, kekuatan dan kelemahan siswa 

dalam belajar matematika. Selain itu, penilaian membantu pendidik 



mengidentifikasi cara-cara meningkatkan pembelajaran marematika, h~rikulum, dan 

belajar siswa. Penilaian adalah terpadu dalam mengajar dan belajar, dan 

memainkan peranan yang besar dalam bahaimana d m  apa yang kita ajarkan dan 

dalam bagaimana dan apa yang dipelajari siswa. (NCTM, 1989; dan Pidgeon, 

1992). 

C. Penilaian Matematika yang Benar 

Tujuan pembelajaran di sekolah akan tercapai dengan baik jika ditunjang oleh 

seperangkat komponen-komponen penting, antara lain komponen tersebut adalah 

kurikulurn, proses pernbclajaran, teknik-teknik penilaian, pernahan~an tentang 

bagaimana siswa belaja, dan penilaian serta komponen penunjang laimya. 

Komponen tersebut saline, terkait antara satu dengan yang lain. Kurikulum berisi 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang menjadi landasan program 

pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan upaya untuk mencapai Kompetensi 

Dasar yang dirumuskan dalam kurikulum. Semerltara itu, kegiatan penilaian 

dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian Kompeteilsi Dasar. 

Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses 

pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, dan 

perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh sebab itu kurikulum 

yang baik dan proses pembelajaran yang benar perlu di dukung oleh sistem 

penilaian yang baik, terencana dan berkesinambungan. 

Tiap guru akan mengadakan penilaian di kelasnya masing-masing untuk 

menetukan kemajuan siswa sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan. Dalarn 

penilaian yang perlu dipertimbangkan adalah kemajuan siswa dalam penguasaan 

konsep, penalaran, penggunaan strategi-strategi pemecahan masalah, 

berkomunikasi, dan sikap-sikap menghargai dalam proses pembclajaran. Untuk 

mempersiapkan siswa dalam penilaian ini, guru hams mampu menganalisis 

informasi tentang pembelajaran yang akan disajikan, sehinggs hasilnya dapat 

digunakan oleh yang berkepentingan dalam melihat bagaimana kemajuan atau 



pencapaian siswa dan untuk dikomunikasikan kepada orang tua tentang kemajuan 

anaknya. 

Sehubungan dengan kemajuan yang dicapai siswa hendaknya dapat dilihat 

dengan sesungguhnya.Dengan demikian, penilaian harus dilaksanakan dengan 

betul. Jadi, apapun yang dinilai hams terdefinisi dengan jelas sehingga alat ukur 

yang digunakan betul-betul sesuai dengan yang diukur. Demikianlah bahwa dalam 

menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran, 11arus menggarnbarkan apa 

tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mengukur pencapaian tersebut hams jelas 

sehingga range dalam penilaian seperti yang digambarkan di bawah ini perlu 

dipertimbangkan, karena ha1 ini ~nerupakan suatu yang prinsipil yang perlu 

dipedomani dalam penilaian pada saat ini. 

Tradisional ........................................................................ Authentic 

Memilih suatu jawaban ................................................. PenampiIan tugas 

Membuat-bust sesuatu .................................................. Kehidupan nyata 

Mengingat -----------------------------------------.------------- Membangudmenggunakan 

Ditata oleh guru ......................................................... Tertata oleh siswa 

Bukti tidak langsung ...................................................... Bukti langsung 

Memilih jawaban sarnpai ke penampilan tugas, maksudnya pada penilaian 

selama ini yang dilakukan adalah siswa memilih jawaban a, b, c, atau d; soal betul 

salah; atau meminta jawaban yang benar dapat dikukan dengan betul. Sebaliknya 

penilaian yang betul adalah meminta siswa untuk menunjukkan pemaharnan mereka 

dengan penarnpilan tugas-tugas yang lebih komplek yang dapat mewakili 

penggunaan-penggunaan yang lebih bernlakna. 

Dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat guru sampai kepada kehidupan nyata 

siswa yang dituangkan dalam tes-tes, dan dapat dilakukan hanya pada waktu-waktu 

tertentu, misalnya setekah mempelajari sesuatu. Sebenamya untuk mengadakan 

penilain berdasarkan dunia nyata, guru sebaiknya merninta siswa untuk melakukan 

sesuatu sehingga hasilnya betul-betul menunjukkan kecakapan dan keahlian 

sehubungan yang sedang dinilai. Tes atau pertanyaan-pertanycan hanya memuat 



hal-ha1 yang bersifat mengingat fakta-fakta. dan alat penilaian yang biasa 

digunakan dalam penilaian secara tradisonal. Tes-tes yang digunakan dalam 

penilaian secara tradisional dapat dijadikan sebagai pelengkap portofolio siswa. 

Penilaian yang menyeluruh adalall meminta siswa untuk menganalisis, mensintesis, 

menggunakan apa yang telah mereka pelajari, baik substansial maupun secara 

perilaku, dan menciptakan makna baru berdasarkan yang telah mereka pelajari. 

Dalam penilaian secara tradisional, karena alat penilaian seperi tes atau 

pertanyaan-pertanyaan, dapat dikatakan bahwa apa yang &an ditampilkan siswa 

ditata oleh orang lain atau dalam ha1 ini adalah guru. Dengan demikian perhatian 

siswa akan terbatas pada tes yang disusun guru tersebut. Sebaliknya pada penilaian 

authentik, siswa memilih dan membangun dalam menetukan apa yang disajikan 

sebagai bukti kecakapan dan kepandaian. 

Bukti secara tidak langsung sampai kepada yang langsung dalan penilaian 

juga merupakan range dalam penilaian. Dengan mengikuti ujian yang berbentuk 

pilhan jamak, mengisi titik-titik, atau salah betul, dalam menggunakan atau 

menganalisi, tetapi siswa dikontrol ole11 guru. Dalam hal ini kita benar-benar tidak 

mengetahui apa yang difikirkan siswa dan kenapa dia menjawab atau memilih 

jawaban tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa kidak mempunyai bukri 

langsung tentang kecakapan dankepandaian siswa. Penilaian secara benar 

menawarkan penggunaan-penggunan dan membangun pengetahuan. Secara khusus 

penilaian authentik menuntut siswa menggunakan konsep, karena dalam penilaian 

authentik siswa boleh menkriktik dan mengajukan argumentasi, menggunakan 

pengetahuan secara bermana dan komprehensif. Dengan demikian dapat dikatakan 

mengemukakan kritik dapat diamati langsung hasilnya apakah kritik relevan, 

santun, menggunakan pengetahuan yang sudah dipelajari, dll. Walaupun demikian, 

kedua jenis penilaian ini nlempunyai manFaatnya masing-masing. 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 58 ayat 1 dinyatakan bahwa, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan 

oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar 

peserta didik secara berkesinambungan. Dengan demikian, pada hakikatnya 
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penilaian terhadap pembelajaran peserta didik dimulai dan dititikberatkan pada 

penilaian hasil belajar oleh pendidik di kelas. Dalarn Peraturan Pernerintah Nomor 

19 tahun 2005 pasal63 ayat ( I )  Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan daar  

dan menengah terdiri atas: a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; b) penilaian 

hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c) penilaian ha i l  belajar oleh Pemerintah. 

Selanjutnya dalam pasal 64 ayat (1) dijclaskan bahwa, pellilaian ha i l  belajar oleh 

pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a) dilakukan secara 

berlcesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar 

dalarn bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, clan 

ulangan kenaikan kelas. 

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai 

dengan karakteristik ~nateri yang dinilai. Penilaian hasil belajar kelompok mata 

pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku d m  

sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan elcspresi psikomotorik peserta didik. 

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan 

dilakukan melalui: 

a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai 

perkembangan psikomotorik dan afcksi pcserta didik; 

b. Ulangan, dadatau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. 

Penilaian hai l  belajar oleh pendidik tidak dapat dipisahkan dari Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang diajarkan serta metode pembelajaran yang 

digunakan. Oleh sebab itu sebelum penilaian dilaksanakan diperlukan kecermatan 

dalam analisis kompetcnsi dasar, pemilihan materi, penyusunan indikator yang 

representatif menjabarkan secara utuh tuntutan standar isi, sampai dengan 

pemilihan dan penyusunan alat penilaian. 

Selanjutnya berbagai teknik-teknik penilaian dapat melalui penggunaan 

metode-metode, tugas-tugas, stratcgi-strategi, dan kegiatan-kegiatan dalam kelas. 

Pelaksanaan penilaian yang dilakukan guru adalall untuk menentukan tentang apa 

yang diketahui siswa atau yang dapat mereka kerjakan. (Wilson, 1993). Sedangkan 



penilaian pemahaman siswa tidak dapat diukur secara langsung, tetapi hams diukur 

dengan berbagai cara dan berbagai kesimpulan (Hiebert & Carpenter, 1992). 

Dengan demikian, guru hams mengembangkan berbagai teknik-teknik penilaian 

yang cocok dan bervariasi. 

Secara tradisional, pendidik dapat puas dengan apa yang terdapat pada kertas 

dan pensil untuk menilai belajar matematika siswa, dan ha1 ini dapat dilaksanakan 

dengan tes-tes berupa alat penilaian yang bersifat kuantitatif. Penilaian dengan tes- 

tes juga penting, namun penilaian dengan tes untuk dalam dan dari diri siswa 

sendiri tidak merupakan keseluruhan penilaian (Webb, 1992). Sebaliknya, teknik- 

teknik penilaian secara alternative pengadakan suatu gambaran yang lebih 

komprehensif dari siswa, dan mengadakan informasi yang lebih autentik tentang 

siswa dari teknik melakukan penilaian secara tradisional, karenapenilaian secara 

tradisional mengadakan sangat sedikit infoimasi tentmg pemahaman dan belajar 

siswa. Selain itu, dengan teknik-teknik penilaian traditional, para penilai 

mengalami kesulitan untuk mengembangkan kesimpulan tentang belajar siswa. 

Dengan demikian, adanya pendapat baru yang menyatakan bahwa penilaian secara 

tradisional kurang memungkinkan peningkatan belajar matematika. 

Pelaksanaan berbagai tekhnik penilaian dan gambaran berbagai alternatif 

menilai anak belajar matematika hendaknya pelayanan penilaian yang sederhana 

tetapi memiliki daya dorong yang ampuh dalam pelakasanaannya. Apapun teknik 

yang digunakan untuk menilai belajar matematika anak hendaknya meliputi tujuan- 

tujuan umum dan khusus dari kurikulum dan pembelajaran (Thompson & Briars, 

1989). Sebuah perspektif yang selalu dipertimbangkan bagi guru yang akan 

mengadakan penilaian antara lain: Adakah situasi penilaian yang dimaksud? 

Bagaimana respon siswa? Bagaimana menanalsis hasil penilaian?,Apa interpretasi 

ha i l  penilaian?, Apa pengetahuan inatematika yang sedang dinilai?, Bagaimana 

karakteristik individu atau kelompok yang merespon?. 

Penilaian yang benar merupakan sebuah bentuk pelaksanaan penilaian siswa 

diminta untuk menampilkan tugas-tugas nyata yang mendemonstrasikan aplikasi- 



aplikasi pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan jrang essensial. 

Untuk pemberian skor tugas-tugas tersebut men~pakan sebuah Rubrik analitis dalam 

menunjukkan keberhasilan siswa dalam memenuhi standar-standar tertentu. Dengan 

demikian tugas-tugas yang diberikan juga merupakan tugas yang autentik yaitu bila 

(1) siswa diminta untuk membangun dan membentuk jawaban-jawaban mereka 

sendiri, dan (2) tugas tersebut mentpakan replikasi tantangan-tantangan yang 

dihadapi dalam dunia nyata. PenampiIan yang baik dalaln suatu tugas adalah yang 

menunjukkan hasil dalam sebuah atau lebih standar. (3) sesuai dengan standar 

kompetensi yang dikemukakan. Tipe-tipe tugas yang dinilai dengan secara 

authentik dapat berupa hasil kerja sebagai berikut: 

a. Jawaban yang berbentuk essai singkat 

b. Peta-peta konsep 

c. Respon yang berupa jurnal 

d. Essai, pantun 

e. Laporan-laporan 

f. Perluasan laporan jurnal 

g. Laporan lab 

h. Surat kabar 

i. Poster 

j. Melalui tes. 

Secara konseptual, pemahaman ada dua macam yakni pemnhman konseptual, 

dan prosedural (VanDe Walle, 1994). Seacara Operasional pemahaman 

didefinisikan bahwa sebagai hasil pemahaman matematika merupakan skor yang 

diperoleh siswa dalam pembelajaran. Pemahaman konsep dapat dilihat seberapa 

banyak siswa mampu menjelaskan kaitan kosep yang dipelajarinya dengan konsep 

lain, dan menggunakan konsep tersehut dalam memecahkan masalah, serta 

mengetahui bahwa konsep terdapat dalam sebuah situasi. Untuk melihat semua ha1 



tersebut dapat digunakan tes, melengkapi sebuah langkah dari kegiatan labor, 

membentuk suatu musik, ringkasan, skill atletik, dan penyajian secara verballoral. 

Pemberian skor untuk hasil-hasil kerja seperti yang dinyatakan di atas dapat 

digunakan rubrik. Secara konseptual, rubrik adalah pembsrian skor terhadap suatu 

tugas berdasarkan kriteria. Rubrik digunakan untuk menilai, pemecahan masalah, 

tugas-tugas, portfolio, kegiatan khusus yang dirancang untuk menilai item-item 

yang diinginkan guru,pemberian skor ditetapkan berdasarkan penarnpilan ideal h i  

suatu hasilkerja siswa. Berikut contoh sebuah rubrik: 

Tujuan dan lhngsi Pcnilaian Hasil Belajar 

1. Tujuan Penilaian Hasil Belajar (a). T~ljuan Umum meliputi (1) menilai 

pencapaim kompetensi peserta didik; (2) memperba.iki proses pembelajaran; (3) 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa, dan (b). Tujuan 

K??usus meliputi (1) mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa; (2) 

mendiagnosis kesulitan belajar; (3) memberikan umpan baliklperbaikan proses 

belajar mengajar; (4) penentuan kenaikan kelas; (5 )  memotivasi belajar siswa 

dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan 

usaha perbaikan. 

2. Fungsi Penilaian Hasil Bclajar meliputi (a) Fungsi penilaian hasil belajar sebagai 

berikut. (b) Bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. (c) Umpan 

balik dalam perbaikan proses belajar mengajar. (d) Meningkatkan motivasi 

belajar siswa. (d) Evaluasi diri terhadap kinerja siswa. 

Prinsip-prinsip Pcnilaian Hasil Bclajar 

Dalarn melaksanakan penilaian hasil belajar, yendidik perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut: 

1. Validjsahih 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus nlengukur peilcapaian kompetensi 

yang ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan 



standar kompetensi lulusan. Penilaian valid berarti rnenilai apa yang seharusnya 

dinilai tlengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. 

2. Objektif 

Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh 

subyektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, 

bahasa, gender, dan hubungan emosional. 

3. Transparanltcrbulta 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka artinya prosedur penilaian, 

kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta 

didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. 

4. Adil 

Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau inerugikan peserta didik karena 

berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agarna, suku, budaya, adat 

istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 

5. Terpadu 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

6. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk inemantau 

perkembangan kemampuan peserta didik. 

7. Sistematis 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

8. Akuntabel 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, inaupun hasilnya. 



9. Beracuan kriteria 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan. 

10. Pertumbuhan dan perkembangan dalam matematika 

Pertumbuhan dan perkembangan dalam matematika dapat diperlihatkan dengan 

(1) Pengembangan konsep dapat tujukkan dengan mengisikan item-item 

dikurnpulkan dari permulaan sampai akhir tahun ajaran, dan pengerjaan tugas-tugas. 

(2) Keterampilan pemecahan masalah yang dapat ditunjukan dengan mengadaka 

penjelasan-penjelasan tel-tulis kenapa sebuah algoritnla dapat ber"l untuk sebuah 

operasi dan kenapa tidak berlaku. Diagram, tabel, grafik yang terorganisir untuk 

disajikan yang dapat mengklarifikasi sebuah masalah. (3) Keterampilan 

mengkomunikasikan ditunjukkan dengan penyelesaian yang mendifinisikan asumsi- 

asumsi meliputi contoh-contoh perhitungannya. (4) Pembentukan matematika 

dinyatakan dengan adanya foto-foto projek matematika. Memiliki Identifkasi 

terhadap paper yang memebutuhkan kerja dengan penalaran. (5) Pemikiran dan 

pendekatan terhadap pemecahan masalah adalah dengan adanya jumal tentang garis- 

garis besar dari pemecahail dalam berbagai. Terdapatnya sebuah paper dengan 

dimulai dengan matematika pada hari pertamaku. Akhirnya adanya sebuah 

kesimpulan yang berbentuk draft yang memuat akhir dari pekerjaan. 

E. Observasi (Mengamati Siswa) 

Oberservasi adalah untuk melihat apapun kegiatan yang terjadi dalarn kelas. 

T u j u a ~ y a  adalah untuk memperoleh informasi tentang banyak hal, yakni: kesiapan 

siswa, pertumbuhanlperkembangan, pamahaman terhadap konsep-konsep, dan 

keterampilan-keterampilan dalam belajar. Pengamatan dalam pembelajaran 

matematika adalah terhadap perilaku siswa secara individual dan dalam kelompok. 

Kennedy dan Tipps (1994) mengemukakan bahwa ada 3 ha1 yang dapat diamati 

guru dalam mengajar maternatika yakni (1) Secara individual ketika proses belajar 

berlangsung, (2) Individu dalarn kelompok selama proses belajar berlangsung, dan 

(3) Peni laian penampilan dalam kemampuan berkomunikasi. 



Dalan~ melaksanakan observasi, mungkin saja guru mengalami kesulitan ketika 

mengumpulkan dan mengelola infornlasi penilaian. Berikut ini adalah saran yang 

mungkin dilakukan guru: amati dengan iujuan yang khusus dalam pikiran anda. 

Tidak setiap siswa butuh diamati setiap hari. Jangan tujukkan pengamatan yang 

berfokus pada seorang siswa tertentu sepanjang waktu. Cobalah tidak mengganggu 

anak-anak ketika sed~ng bekerja dengan serius. Peranan pengamat dapat dianggap 

berupa bagian dari kehidupan dalarn masyarakat, tapi d i l w  dari yang diamati. 

Suatu cara yang efketif untuk rnengumpulan data yang diamati: melaksanakan 

kartu-kartu catatan dan sebuah pena, mengembangkan dan menggunakan ceklis dari 

perilaku dan tindakan, menggunakan daerah daIam kelas yang cocok untuk 

melaksanakan observasi, menggunakan tip rekorder, dan menggunakan camera. 

Berbagi informasi pengamatan, bila cocok dengan siswa dalam rangka menemukan 

alasan atau latar belakang tindakan siswa, perilaku dan bahasa, dan kesalahpahaman 

tentang konsep rnatcmatika. Contoh pengamatan dalam pembelajaran : konsep 

pengukuran disajikan di SD, pembelajaran panjang, lebar, tinggi, berat, kapasitas, 

volume, luas, waktu, dan tempratur. Pengukuran adalah sebuah topik yang 

mendukung untuk membuat hubungan-hubungan dengan dunia nyata, kegiatan 

hands-on. Observasi cocok untuk menilai belajar konsep-konsep dan keterarnpilan- 

keterampilan pengukuran siswa sebagai berikut: 

Gunakan istilah pengukuran yang informal dan formal seperti: panjang, 

pendek, besar, kecil, lebar, jauh. Gunakan juga satuan-satuan standar seperti, inci, 

centimeter, dll. Diskusikan perbandingan-perbandingan bila mengeksplorasi 

konsep-konsep pengukuran seperti bola ymg mana lebih berat? Container mana 

yang banyak airnya? Indikator-indikator yang telah mereka kembangkan 

menunjukkan pengukuran kaset kin-kira 10 cm, suhu udara kira-kira 3 lo  Celsius. 

Menggunakan dengan cocok konsep-konsep dan keterampilan-keteranlpilan untuk 

mengeksplorasi lingkungan. Siswa belajar konsep dan keterampilan-keterampilan 

pengukuran dengan mengukur. Guru-guru boleh membuat kesimpulan tentang 

pemahaman pengukuran anak, mengarnati mereka dan kegiatan dalam mengukur. 



Komunikasi di kelas dapat berlangsung dalam berbagai bentuk. Percakapan, 

diskusi,atau debat; ~nenulis essai atau journal, Can penampilan informasi seperti 

berakting atau memodelkan. Dengan menilai secara individual dan kelompok 

dalam bekomunikasi, kita dapat mengumpulkan invormasi tentang pemahaman dan 

pengertian siswa danaplikasi pengetahuan. Anak-anak hendaknya 

mengomunikasikan tentang matematika. Karena melalui kemarnpuan 

mengomunikasikan ide-ide matematika penilaian kemampuan matematika dinilai 

lebih komprehensif. Oleh sebab itu berbagai bentuk komunikasi hendaknya 

diadakan dan dinilai. Siswa hendaknya melihat dirinya sendiri dalani merespon 

pertanyaan-pertanyaan, dandalam menjawab. 

Kegiatan siswa menjelaskan pemikiran mereka dapat menjarnin peningkatan 

kosakata merekqkarena mereka mencoba mempraktekkan penggunaan-penggunaan 

lambang-lambang, diagram-diagram, grafik-grafik matematika. Kegiatan ini dapat 

dilaksanakan dalam pemecahan masalah, pemilihan dan penggunaan strategi 

penyelesaian masalah. Komunikasi dengan cara ini memperkuat belajar siswa. 

Siswa memperoleh keterampilan mengomunikasikan ide-ide secara matematika, 

dapat dilakukan melalui tulisan, lisan (verbal), gambar-gambar, atau grafik. 

Siswa membutuhkan kemampuan un tuk menerima dan menyaiakan berbahasa 

matematika. Dengan memiliki kemampuan tersebut, mereka dapat berpertisipasi 

lebih jauh dalarn belajar matematika dan dalam pengalaman hidup sehari-hari. 

Contoh kegiatan matematika dalam komunikasi matematika sebagai bahasa yang 

dapat dilakukan, misalnya mendiskusikan skor pertandingan, pertumbuhan 

penduduk, hasil-hasil yang diperoleh oleh petani, penjualan pulsa, banyak pulsa 

yang terpakai dalam penggunaan telepon genggarn, kecepatan motor dan mobil 

yang merekakendarai, tanggal-tangal pada kalender, waktu-waktu yang mereka 

habiskan, harga-harga barang yang terdapat di sebuah toko atau di mall, dll. Kita 

dapat juga mengomunikasikan matematika melalui penyajian-penyajian di kelas, 

menugaskan siswa menggunakan kosa kata dari rnatematika. Perlu diingat bahwa 

tidak bermanfaat bagi siswa untuk mengingat definisi-definisi dalam matematila, 



tetapi akan lebih bennanfaat jika mereka menjelaskan ide-ide mereka tcntang 

konsep- konsep matematika. 

Cara-cara yang ampuh bagi siswa untuk menghargai matematika sebagai suatu 

bahasa adalah: (1) mengadakan jurnal untuk menulis tentang matematika, mereka 

dapat menyatakan perasaan mereka tentang matematika, ide-ide baru dan respon- 

respon sehubungan dengan bclajar matematika. (2) menghargai penggunaan- 

penggunaan matematika oleh siswa dalam bahasa matematika secara informal 

ketika mereka mengambangkan konsep dan keterampilan-keterampilan. (3) 

Memodelkan penggunaan bahasa matematika, merancang tugas-tugas yang 

menghendaki siswa untuk menguji penggunaan-penggunaan matematika sebagai 

bahasa, contohnya mcrancang kodc-kodc dengan menggunakar, bilangan-bilangan, 

menyelidiki budaya, mengembangkan membaca grafik), (4) mengdctifkan siswa 

dalam penyajian-penyajian pengalaman-pengalaman mereka ketika mengadakan 

penyelidikan di kelas, (5) mengaktifian siswa menggunakan multimedia atau alat 

bantu untuk menyajikan, termasuk camera, video, recorder, dll. Kegiatanyang 

berfokus pada komunikasi, merupakan suatu cara untuk mempcroleh informasi 

tentang siswa aktif belajar,dan dapat mendorong siswa untuk memandang bahwa 

matematika sebagai alat yang dapat digunakan untuk menomunikasikan ide- 

ide.Dalam melaksanakan observasi yang dapat dilihat beberapa hal, antara lain: 

a. Sikap yang diamati: motivasi, penguasaan diri sendiri, perhatian, ketekukan, 

antusias, keingintahuan, imajinasi, fleksibelitas, coopertif, dan aplikasi-aplikasi 

b. Keterampilan yang diamati: penggunaan alat-alat bantu belajar seperti alat 

pengukuran, tabel dan grafik, algoritma dan rumus-rurnus, dugaan-dugaan, 

kalkulator. kelompok kerja , dan berkomunikasi. 

Kemampuan mengin terpretasi masalah meliputi kemarnpuan mengubah 

informasi, dari gambar ke kata-kata dan sebalih,ya, dari bilangan ke kata-kata dan 

sebaliknya. Kata interpretasi diartikan juga sebagai menerjemahkan, menyatakan 

kembali, dan mengklarifikasi (Anderson, 2001). Penilaian kemampuan individu 

selarna bekerja dalam kelompok meliputi: (1) Keteran~pilan proses, (2)  



Pengetahuan, dan (3) sikap. Untuk penilaian ini dapat digunakan format penilaian 

pada lampiran 5. 

Penilaian penampilan dalam kemampuan bcrkomunikasi 

Penilaian secara individu dalam matematika rnerupakan hasil pengamatan 

yang criteria kemampuan berkomunikasi secara matematika meliputi: 

a. Bahasa matematika. 

b. Penyajian matematika. 

c. Kejelasaan penyaj ian. 

Secara konseptual, komunikasi matematika merupakan penggunaan bahasa 

matematika (lambang-lambang), konsep-konsep, prinsip-prinsip matematika dalam 

menyampaikan atau menerima ide-ide. Secara operasional, kemarnpuan komunikasi 

secara matematika diukur dengan kriteria dengan skor 1 sampai 4. 

Pemecahan masalali rnembuat siswa untuk mengembangkan konsep-konsep, 

keterampilan-keterarnpilan, strategi-strategi untuk memecahkan masalah yang baru 

dan berbeda. Siswa dapat didorong untuk mereview "track Record" untuk menilai 

perkembangan mereka. Jurnal-jurnal dapat melibatkan masukan sebagai berikut: (1) 

Masalah yang ingin mereka pecahkan. (2) Perasaan-perasaan teritang kemarnpuan 

untuk memecahkan masalah. (3) Proses pencapaian hasil.(4) Diskusi-diskusi 

strategi pemecahan masalah. (5) Diskusi-diskusi keabsahan penyelesaian. (6) 

Alternatif proses pemecahan masalah jika perlu. (7) Mendiskusikan konsep-konsep 

dan keterampilan yang ditingkatkan olch pengalaman. (8) Merefleksi pengalaman 

selama memecahkan masalah. (9) Ceklis untuk cacatatan sedemikian sebagai alat 

belajar dan strategi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah. (1 0) Kegiatan ini 

adalah pada bagian dalam bagaimana siswa berkembang menjadi pemecah masalah, 

dan bagaimana guru memfasilitasi perkembangan an&-anak. 

E. Surveys 

Kegunaan survey adalah suatu tekhnik yang sah untuk rnengwnpulkan jnfomasi 

penilaian. Survey dapat memuat skala Likert. perbandingan, dan pertanyaan- 



pertanyaan terbuka. Ingat! Bahwa sl~rvey yang diadakan guru atau siswa yang 

dilaksanakan secara berkala, untuk menilai perubahan-perubahan karakteristik 

dapat dinilai. Survey terhadap tes yang dibuat guru dilakukan adalah untuk menilai 

watak, sikap, efisiensi, dan kecemasan-kecemasan siswa. Bentuk komunikasi yang 

lain seperti diskusi kelompok kecil dan diskusi keseluruhan kelas dapat digunaka~ 

survey untuk mengumpulkan data. 

Sebuah contoh survey: Siswa SD biasanya belajar rata-rata, median, mode. 

Untuk data yang berupa angka, mempela~ari topik dengan mengembangkan survey 

mereka sendiri adalah suatu cara yang baik bagi siswa untuk mempraktekkan 

pengguilaan-penggunaan konsep-konsep dan keterampilan-keterarnpilan statistika 

Siswa dapat menelnukan topic-topik yang relevan dengan survey-survey mereka 

satu sama lain terhadap farnili, teman-teman, diluar sekolah, dan sekelas mereka. 

Mereka dapat mengumpulkan informasi tentang sesuatu ketika lnemilih makanan, 

film, acara TV, warna, binatang piaraan. Siswa dapat memutuskan bagaimana 

mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, melaporkan, menyajikan melalui 

diagram lingkaran, diagram batang, dan grafik gambar, dan menginterpretasi data. 

F. Interview 

Para pendidik dapat menilai perkembangan kognitif dan afektif melahi 

interviu. Interviu dapat didisain untuk memenuhi kebutuhan individu siswa melalui 

berbagai strategi. lnterviu merupakan suatu cara yang arnpuh untuk mempelajari 

cara berpikir siswa dan mungkin saja siswa tersebut membutuhkan perhatian dan 

bantuan khusus. Sebagai contoh: anak-anak memodelkan konsep matematika dan 

keterampilan-keterampilan dan mengomunikasikannya secara matematika. Anak- 

an& mungkin saja menjawab pertarlyaan yang menggali yang dapat memunculkan 

ide-ide yang lebih komplek. Secara khusus, interviu dapat meminta penjelasan 

algoritma yang lebih komplek dengan pengetahuan konseptualnya. 

Secara umum, menginterviu siswa dalarn menggunakan pengetahuan seperti 

adakah alat yang lebih tepat untuk digunakan pengukur panjang. Adakan siswa 



dengan berbagai alat yang dapat dimanipulasi sepcrti balok-balok nilai tempat, 

batang abacus biji, dll. Interviu dapat tiirancang untuk memikirkan setiap langkah- 

langkah penggunaan bahan-bahan diskrit. Contoh lain, minta siswa memodelkan 

berbagai nama-narna bilangan yang diberikan misalnya 147 satuannya adalah, 

puluhannya 14, dan 7 satuan, atau 11 puluhan dan 37 satuan dll. Siswa dapat pula 

memodelkan 108 dan menjelaskan arti bilangan no1 pada bilangan tersebut. Selain 

itu, anak-anak dapat pula diminta menjelaskan proses penjumlahan 36 dengan 75. 

Dalam menginterviu siwa, guru dapat mulailah dengan memberi siswa masalah 

non ruth atau masalah kata-kata. Guru boleh merninta siswa menggunakan konsep- 

konsep niIai tempat, menggunakan model-model, minta mereka menjelaskan proses 

yang mereka bentuk. Pertanyaan yang menggali selama interviu, dapat 

membimbing anak untuk lebih belajar dan membantu mereka memaharni untuk 

kesalahpahaman. Untuk menghemat waktu adakan intewiu dengan kelompok kecil, 

siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk individu-individu dan untuk kelompok. 

Interviu mengadakan kesempatan untuk menilai keterarnpilan berkomunikasi siswa 

sehubungan dengan penggunaan matematika sebagai suatu bahasa, dan intewiu 

juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan pertanyaan. 

Kebanyakan kegiatan mengintervieu siswa men~pakan gabungan antara 

bertanya dan mengamali, biasanya dilakukan dengan seorang siswa dalam tenlpat 

yang tenang. Faktor kunci keberhasilan suatu interviu adalah membangun 

hubungan dengan siswa, menerima respon-respon tanpa memberikan pendapat, dan 

mendorong untuk berbicara dan menjelaskan. Sebelum menginterviu seorang siswa 

guru membutuhkan perencanaan tentang apa yang ingh diselidiki, materi apa yang 

dibutuhkan, apa pertanyaan yang akan dikemukakar?., bila dan bagairnana cara 

mencatat informasi. Berikut adalah cotoh perencanaan interviu dan catatan untuk 

menginterviu siswa siswa kelas 3: 



Pedo~nan Interviu: Nilai Tenipat 

Xngat! Jangan mengajar. Dengar dan biarkan mereka melak~&aimya! 

-Bagimana kamu meliliat seorang temanmu? 
-Bagimana kamu nle~iceritakannya kepada saudaramu? 

Bahan/alat: lidi yang diikat sepuluh-sepuludi, karet gelang, kertas dan pensil. 

Pertatiyaat1-pcrtanyaan untlik penyelidikan: 
1. Dapatkah siswa ini menunjukkan bilangan-bilangan dengan bermacam model? 
2. Mengertikan siswa ini symbol? 
3. Menger-tikan siswa ini pengelompolkan kenlbali? 
4. Apakah siswa irii malllpu ~nemperll~as pemahaniannya dari puluhan diperluas 
inenjadi ratusan? 

Tugas: 

1. Tu~ijukltan saya 24. Dapatkah kaniu menunjukkan dengan karet gelang? 
Dapatkah kamu rnenunjukkan dengan lidi yaag didcat? Adakah cara lain? 

2. Coba dengan 50 
Tunjukkan saya 36 (keloinpokkan dengan puluhan-puluhan!) 
Jelaskan mengapa kamu yakin bahwa ini aalah 36! 
Coba kamu letakkan 10 karet gelang lagi! 
Berapa banyak karet gelang semua? 
Bagaimana cara kamu mengetdiuiny a? 

3. Selcarang perliatikan kembali karet-karet gelang yang 36 ini, tulis labangnya 36. 
Apa artinya 6 dapatkah kainu menimj ilkkan saya dengan kubus-kubus keci!? 
Apakah artinya 3, dapatkah kainu inenunjilkkan dengan kubus-hibus? 

4. Mulai dengan 36,3 puluhan dan 7 satuan. Ganti 1 puluhan dengan 10 satuan. 
Berapa yang kanlu ~niliki sekarang? Apakali kalnu ~neinilikikubus lebih dari 
36? Perluas semua inenjadi ratusan, jika siswa ~nelniliki puldlan-puluhan. 

Perluasan : 
Periksa dan lihat, berapa cara yalg berbeda siswa dapat inenyatakan 136 

(Reys, 1995) 

Diagnosis 

Untuk dapat membantu siswa belajar dengan efektif, seorang guru harus 

mengatahui kekuatan dan kelemal~an siswa tersebut. Uutuk itu semua, perlu diadakan 

diagnosis terhadap belajar siswa. Dengan metigpnakau berbagai prosedur dilakukan 



penilaian yang digunakan dengall menempatkan siswa dalam bahan-bahan 

pembelajaran baik kepada sekelompok siswa atau kepada individu untuk 

pembelajaran d m  memutuskan materi alau keterampilan apa yang mereka butuhkan 

dalam pembelajaran suatu materi. Berikut ini adalah acuan untuk mengadakan 

diagnosa dalam pembalajaran matematika. (1) Yakini bahwa masalah matematika 

yang muncul atau yang dialarni oleh seorang siswa atau kelomkpok adalah benar- 

benar merupakan masalah . (2) lngat bahwa kemajuan setiap anak melalui berbagai 

tahap atau perkembangan sampai mereka berada pada tingkat seorang dewasa secara 

konseptual.(3). Kekuatan diagnosis anda dengan penggunaan bahan-bahan yang 

dapatdimanipulasi dengan bebas. (4) Jangan kehilangan rasa sisi emosional siswa 

ketika sedang diagnosa.(5) Hendaklah fleksibel dan sabar dalam meletakkan 

gambaran yang tepat dari pikiran siswa. (6) Ciptakan suatu iklim yang menerima. 

(7) Bedakan antara kesalahan yang dibuat secara random, dan yang terjadi secara 

sistematik. 

G. Penilaian dengan Portofolio 

Menurut Kennedy d m  Tipps (1994) portofolio merupakan sekumpulan hasil 

kerja siswa. Hasil kerja tersebut disimpan dalam sebuah map yang memuat 

kurnpulan tugas-tugas harian siswa yang terpilih.Hasi1-hasil kerja tersebut dapat 

berupa paper seperti gambar-gambar, tabel-tabel, grafik-grafik, diagram-diagram, 

atau hasil kerja yang dicetak dari komputer, komenter-komentar individu atau dari 

guru secara tertulis, catatan selama belajar kooperatif, hasil dari tugas-tugas, hasil 

interview. copy yang berbentuk penghargaan atau hadiah, jumal siswa, atau foto- 

foto. Dengan demikian, portofolio memuat bagian-bagian ke j a  siswa yang dipilih 

dengan sengaja. Mueller (2003) mengemukakan bahwa banyak bentuk-bentuk 

penilaian portofolio, narnun yang dapat dilihat pada portofolio, sikap siswa 

terhadap matematika, pertumbuhan dan perkembangan dalarn pemahaman 

matematika, penalaran matematika, pemecahan masalah kelompok, penggunaan 

alat, keterlibatan guru dan orang tua. 



Secara operasional dikatakan bahwa penilaian portofolio adalah untuk 

mengumpulkan data yang diperoleh dengan mengumpulkan ha i l  kerja siswa yang 

dapat dilihat dari penilaian melalui pengarnatan, penilaian rubrik, penilaian diri 

sendiri, hasil. observasi guru yang kesemuanya di beri skor dengan menggunakan 

skala likert. Pertumbuhan Portofolio meliputi (1) pertumbuhan dan perubahan dari 

waktu ke waktu, membantu siswa mengembangkan keterarnpilan proses seperti 

penilaian diri sendiri dan tujuan-tujuan yang ditetapkan untuk dicapai, 

mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa dalam belajar, dan pengembangan 

satu atau lebih penampilan/hasil. (2) Kasus meliputi: pencapaian tujuan, kesiapan 

siswa untuk melanjutkan ke jenjangltingkat lebih tinggi, dan untuk 

mengomunikasikan sikap siswa untuk guru berikutnya.(3) Penilaian Portofolio: 

sebagai dokumen pencapaian tujuan, pemberian skor untuk dokumen kemajuan 

terhadap pencapaian standar-standar, dan untuk menempatkan siswa dengan cocok.. 

Pemberian skor terhadap portfolio menurut Van De walle (1 994) merupakan rubric 

yang kriterianya disusun sesuai dengan kebutuhan, dan rubric penilaian portofolio 

sebaiknya meliputi: 

1. Sikap terhadap matematika 

2. Pertumbuhan dan perkemballgall dalarn pemahanian matematika 

3. Perlalaran matematika 

4. Pemecahan masalah secara kelompok 

5. Penggunaan alat. 

6. Keterlibatan guru dan Orang tua 

7. Penyajian portfolio dl depan orang tua atau guru 

1. Sikap Terhadap Matematika 

Tujuan kelima dari pembelajaran matematika yang akan dicapai siswa adalah 

sehubungan dengan sikap yang hendaknya dimiliki siswa dalam pembelajaran 

matematika. Sikap-sikap tersebut sesuai dengan yang dikemukakan pada halaman 

terdahulu yakni "Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalarn 

kehidupan adalah berupa: rasa ingin tahu, perhatian, minat dalam mempelajari 

matematika, sikap ulet, dan percaya diri dalam pemecahan masalah". Menurut 



VanDe Walle (1994), sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 

Sikap ini dapat dilihat antara lain pada (1) Jurnal keantusiasan siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas matematika. (2) Keingintahuan yang dapat nyatakan 

dengan adanya gambar-garnbar, grafik-grafik, foto-foto benvarna yang diambil oleh 

siswa. (3) Ketekunan yang dapat ditunjukkan dengan mecahan masalah dengan 

menambahkan paragraf yang dimulai dengan: "Di sisi lain ....Iq atau "Bagaimana 

kalau ... " (4) Berani mengambil resiko serta bertanggung jawab apakah sepanjang 

minggu atau sepanjang bulan menunjukkan suatu masaiah penting atau menyelidiki 

dalam suatu jangka waktu. (5) Fleksibelitas yang ditunjukkan Gengan menge rjakan 

pekerjaan rumah dengan keterslngan dari berbagai pendekatan terhadap sebcah 

masalah. (6) Percaya diri dalam matematika yang dapat ditunjukkan dengan 

menyusun kalender perencanaan kerja yang akan mereka lakukan. Mungkii saja 

mereka memilki riwayat hidup orang-orang terkenal dalam metematika. 

Cara-cara yang ampuh bagj siswa unfuk meghargai matematika sebagai suatu 

bahasa adalah: (1) mengadakan jurnal untuk menulis tentang matematika, mereka 

dapat menyatakan perasaan mereka tentang matematika, ide-ide baru dan respon- 

respon sehubungan dengan belajar matematika. (2) menghargai penggunaan- 

penggunaan matematika oIeh siswa daIam bahasa matemztika secara informasl 

ketika mereka mengambangkan konsep dan keteramp[ilan-keterampilan. (3) 

Memodelkan penggunaan bahasa matematika, merancang tugas-tugas yang 

menghendaki siswa untuk menguji penggunaan-penggunaan matematika sebagai 

bahasa, contohnya merancang kode-kode dengan menggunakan bilangan-bilangiin, 

menyelidiki budaya, mengembangkan membaca grafik), (4) mengddifkan siswa 

dalam penyajian-penyajian pengalaman-pengalaman mereka ketika mengadakan 

penyelidikan di kelas, (5) mengaktifkan siswa menggunakan multimedia atau alat 

bantu untuk menyajikan, termasuk camera, video, recorder, dll. Demikianlah 

bahwa, untuk berfokus pada komunikasi, penilaian adalah suatu cara memperoleh 

informasi tentang aktivitas dalam pengalaman belajar yang mendorong rnereka 

untuk memandang matematika sebagai alat untuk mengomunikasikan ide-ide. 

2. Perkembangan dan Pertumbuhan Pemahaman Matematika 



Bilakah siswa dikatakan sudah mengerti matematika? Apa yang dapat diambil 

sebagai bukti bahwa siswa memahami matematika dengan baik? Telah 

dikemukakan sebelumnya bahwa tcrdapat 2 macarn pemahaman dalam 

matematika, yaitu Pengamatan secara prosetlural atau instrumental, dan pemahaman 

konseptual. Pemahaman secara konseptual dapat meliputi: kemapuan 

mengiterpretasi masalah, melihat hubungan-hubungan, mengembangkarl 

penggunaan strategi, menjelaskan algoritrna, menggunakan matematika dalam seni, 

sain, dan bidang studi lain. 

3. Penalaran Matematika 

Tujuan pembelajaran ke 2 pada kurikulurn KTSP pada mata mempelajaran 

matematika adalah "Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematiks dalam mcmbuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika". Krulik dan Rudnick (1995) 

menyatakan bahwa cara penilaian hasil penaIaran dapat dengan tes tulisan 

berbentuk pilihan jamak, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan petVtanyaan- 

pertanyaan untuk prestasi. Meringkaskan berupa paragraf yang ditulis setelah 

menyelesaikan masalah digunakan juga dapat dilakukan untuk pengukuran 

penalaran. Selain itu, portfolio juga digunakan untuk mengukur berfikir dasar, 

berfikir kritis, dan berfikir kreatif. Mereka menjelaskan bahwa suatu portofolio 

memuat: (1) hasil kerja yang terpilih dari siswa secara individu yang menunjukkan 

usaha kerasnya selama tahun akademik; dan (2) penyelesaian-penyelesaian yang 

menarik dan unik dari pemecahan masalah, projek kelas usaha-usaha kelompok. 

Tujuan yang akan dicapai adalah penguasaan konsep atau kemampuan 

menalar dalam pembelajaran matematika yang hams diukur meliputi: pemahaman 

terhadap pola-pola dan sifat-sifat, penggunaan pola-pola dan sifat-sifat, mencslri 

bukti, dan mengemukakan gagasan menggunakan pemyataan matematika. 

Penalaran matematika mempunyai ragarn antara lain (1) topik-topik matematika 

dapat ditunjukkan dengan adanya estimasi, kepekaan matematika dan berhitung, 

Untuk ini isiportofolio dapat berupa laporan dari suatu penyelidikan seperti pola- 

pola penjumlahan bilangan; penyelidikan/survey dengan menggunakan statistik 



yang disertai grafik, diagram; laporan tertulis dari eksperimen yang disertai disain 

teori; jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terbuka sehubungan dengan pengukuran 

dan bangun-bangun geometri. (2) Penjelasan siswa tentang pengertian dari 112 atau 

1/2 - 113. (3) contoli-contoh diagrani yang menggunakan diagram garis, baris d m  

kolom, kelompok berulang dari benda-benda konkrit. (4) Statistik, pecahan dan 

desimal, pola dan hubungan-hubungan dapat ditunjukkan dengan mengadakan 

ilustrasi dari teori Pythagorean, dan penyajian model-model penyelesaim 

pemecahan masalah untuk sebuah masalah statistik. 

4. Penilaian kemampuan pemecahan rnasalah 

Secxa konseptual pemecallan masalah (problem solving) dapat berupa suatu 

pertanyaan yang meragukan atau menyulitkan, suatu kejadian yang membutuhkan 

inquiry atau diskusi, atau pemikiran yang melatih otak, atau sebuah situasi 

bagiseseorang dalammengatasinya menlbutuhkan upaya untuk mendapatkan 

penyelesaiannya, atau seseorang tidak memiliki prosedur yang tesedia untuk 

mendapatkan solusi, atau mencoba untuk mendapatkan solusi. Secara operasional, 

penilaian pemecahan masalah dapat dilakukan dengan mengadakan tes tertulis. 

Agar penilaian pemecahan masalah terjadi secara menyeluruh, maka kemarnpuan 

siswa dalam pemecahan masalah yang disertai dengan menggunakan file siswa 

yaitu dengan mengadakan catatan observasi,jurnal,pemberian skor hasil pemecahan 

masalah dilakukan dengan skala penilaian analisis. 

Menurut (Krulik dan Rudnik, 1 995) penilaian (assessment) untuk penalaran dan 

pemecahan masalah dapat berupa pilihan jamak, atau pertanyaan terbuka (open- 

ended questions) yang biasanya merupakan pertanyaan terbuka seperti (Apa yang 

akan kamulakukan jika ... ), dan performance question yang menghendaki siswa 

memecahkan masaIah secara Iengkap dan tepat. Mereka menyarankan 4 aspek 

yang dinilai dalarn pemecahan masalah, yakni: 

Pemaharnan tugas 

Kualitas pendekatan 

Penjelasan mengapa siswa ~nemilih cara atau jalai yang panjang 



Kesirnpulan tentang apa yang dicapai siswa 

Rubrik merupakan sekumpulan criteria yang digunakan untuk membuat 

kesimpulan terhadap suatu tugas yang dibuat siswa apakah hasil peke j a m  mereka 

sudah memperlihatkan pencapain yang sudah ditetapkan. Wasil-hail yang dinilai 

secara rubric dapat berupa laporan tertulis, penyajiail-penyajian secara oral. 

Van De Walle ( I  994) menyarankan bahwa penilaian kemarnpuan pemecahan 

masalah secara analitik sebaiknya meliputi: 

1. Pemahaman masalah 

2. Perencanaan pemecahan 

3. Mendapatkan j awaban 

4. Mencek kebenaran jawaban 

Pemberian skor pemccahan masalah dapat dilakukan dengan mengadakan tes 

tertulis. Agar penilaian pemecahan masalah terjadi secara menyeluruh, maka 

kemarnpuan siswa dalam pemecahan masalah yang disertai dengan menggunakan 

file siswa yaitu dengan mengadakan catatan observasi, dan jurnal. Pemberian skor 

hasil pemecahan masalah dilakukan dengan skala penilaian analisis sebagai berikut: 

2. Penggunaan Alat 

Pada KTSP dikemukakan dengan jelas bahwa untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran matematika, sekolah diharapltan menggunakan teknologi i~lformasi 

dan komunikasi seperti komputer, alat peraga dan media lainnya (Depdiknas, 2006). 

Menurut Bobis dkk (1999) bahwa penggunaan kalkulator dapat digunakan antara 

lain untuk menggeneralisi jawaban, menghitung kumpulan-kumpulan bagian, alat 

bantu untuk mengadakan eksplorasi, untuk menyelesaikan masalah, untuk 

melakukan interpretasi dengan cepat. Selain itu, pengiiltegrasian teknologi dengan 

penggunaan kalkulator dan komputer dalarn memanipulasi alat dapat ditunjukkan 

dengan menganalisis pola-pola statistik, menyebutkan keseringan menggunakan 

kalkulator dalam pertanyaan terbuka, dan penggunaan-penggunaan dalarn 

memanipulasi benda-benda konkret, serta mampu menjelaskan struktur matematika 

yang terdapat pada alat-alat tersebut. 



3. Keterlibatan Guru dan Orang tua 

Komunikasi antara guru dan orang tua, antara orang tua dan siswa dan 

pemaharnan orang tua terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai pendidikan dapat 

ditunjukkan dengan (1) kensistensi dari program-program yang ditmjukkan oleh 

item-item dari setiap periode pemberian angka, catatan anekdot, lembaran penilaian 

informal, wawancara dengan siswa, komentar-komentar guru dengan orang tua, 

penialaian guru terhadap kerja siswa. (2) Secara beraraturan portofolio anak dapat 

diperlihatkan kepada orang tua, misalnya setiap hari Jumat, orang tua akan 

menandatangani dan ~nemeriksa portofolio anaknya sebelum diserahkan hari Senin 

berikutnya, dan ha1 ini semua menjadi alat komunikasi antara orang tua dan guru. . 

4. Presentasi Portfolio di Depan Konverensi Guru dan Orang Tua. 

Penilaian penyajian portfolio dapat dengan deskripsi seperti bagus, memadai, 

atau kurang, yang kesemaunya dapat ditransfer kebentuk angka yang sesuai dengan 

VanDe Walle (1994) berpendapat bahwa pemberian skor terhadap portfolio siswa 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

a Pemahaman terhadap tugas-tugas dengan sumber: penjelasan tugas, alasan 

pendekatan, pembetulan respon disebabkan adanya kemajuan pemaharnan. 

b. Kualitas pendekatan atau prosedur dengan sumber: demonatrasi-demonstrasi, 

penjelasan secara oralltertulis, dan draf, oret-oretan. 

c. Keputusan-keputusan, sumber-sumber: mengganti pendekatan, penjelasaa 

penjelasan lisan/tertulis, validasi terhadap hasil akhir, demontrasi-demonstrasi. 

d. Hqil  kegiatan,sumber: penyelesaian masalah, perluasan-perluasan, observasi, 

kaitan-kaitan, aplikasi-aplikasi, sintesis, generalisasi, dan abstraksi-abstraksi. 

e. Bahasa matematika, sumber: istilah-istilah, simbol-simbol. 

f. Penyajian matematika dengan surnber: grafik, label, chart, model-model, 

diagram-diagram, alat-alat manipulasi. 

Kejelasan penyajian: sumber, audiovisual, kerja tulisan, interview guru, 

observasi, jurnal, komentar-komcntar siswa, penilaian diri sendiri. Berikut ini 



adalah sebuah contoh lembar penilaian poltofolio dalam pembelajaran matematika 

yang secara keseluruhan diisi oleh guru. 

Portfolio, merupakan sekumpulan hasil kerja siswa, dapat dirancang untuk 

menyajikan banyak ha1 sehubungan dengan pengalaman-pengalaman belajar 

matematika siswa. Potrfolio dapat digunakan untuk: 

Memberikan kesempatan kepada siswa memasukan item-item sehubungan 

dengan isi portfolio mereka. Siswa boleh memilih beberapa item yang mereka 

kira itu adalah yang terbaik dari mereka. 

Jenis-jenis item yang dipilih dapat beragam, untuk mencerminkan pengertian 

dari siswa yang beragam dari keseluruhan anak. Item-item yang dipilih oleh 

siswa akan mengadakan interpretasi yang berbeda dari kerja mereka, watak 

mereka terhadap matematika, dan pemaharnan mereka. 

Isi portfolio dikembangkan dari waktu kewaktu sepanjang diizinkan guru jika 

ha1 itu merupakan informasi tentang pola-pola belajar siswa. 

Contoh portofolio: Bangun datar dua dimensi dalarn geometri, yaitu membuat 

kesimpulan tentang pemaharnan konsep-konsep geometri keterarnpilan- 

keterampilan menguji contoh-contoh kerja siswa. 

Sebuah portofolio digunakan untuk menilai belajar konsep-konsep geometri 2 

dimensi, siswa boleh memuatnya. 

Membuat sketsa permulaan, catatan identitas perencanaan bangun datar seperti 

persegi atau segilima mulai dari perkenalan sampai kepada konsep-konsep. 

Sketsa dan catatan sementara dari pengenalan gambar-gambar datar yang 

dikenalkan selama dalam keadaan belajar konsep. 

Sketsa terakhir dan catatan-catatan dari gambar-gambar datar dari identitas dari 

bentuk-bentuk yang diciptakan ketika akhir pemhelajaran konsep-konsep. 

Membangun model-model seperti kertas, papan berpaku yang menyajikan 

gambar-gambar latar. 

Deskripsi tertulis dari gambar-gambar datar. 

Dekripsi garnbar-gambar datar yang digunakan di lingkungan mereka. 



Pengelompokkan bangun-bangun datar ke dalam kelompok yzng mereka 

tentukan berdasarkan criteria mereka sendiri. 

Catatan dari temuan-temuan, penyelidikan, dan ha i l  diskusi konsep-konsep 

geometri. 

Catatan istilah-istilah geometri, definisi-definisi yang telah digunakan siswa. 

Item-item yang dipilih mengenai bagun datar geometri yang dipelajari. 

RINGKASAN 

Tujuari penilaian penilaian meliputi paling b a n g  3 tujuan yakni: (1) untuk 

menilai program matematika di kelas dan di sekolah, (2) untuk menilai pencapaim 

matematika siswa dalam setiap kelas, (3) untuk mendiagnosa kekuatan dan 

kelemahan dalam proses. Melaksanakan berbagai teknik penilaian adalah hanya 

bemilai bila kita menggunakan penilaian infomasi adalah untuk meilingkatkan 

belajar siswa. Selain itu, implikasi penilaian ini inungkin saja untuk mengubah 

kurikulum dan pembelajaran, sehingga apa yang kita ajar dan bagaimana kita 

meningkatkannya d m  bagaimana anak belajar. Penggunaan portfolio, jurnal, 

observasi, penilaian diri sendiri, rubric, komunikasi, survey, interviu, untuk 

mengumpulkan data yang hendaknya mengarah kepada menguji materi yang kita 

sajikan kepada siswa. Adakah materi cocok dikembangkan? Adakah materi 

bermakna? Apakah materi mencerminkan konsep-konsep yang penting? Kita 

hendaknya juga menanyakan tentang metode mengajar. Apakah pembelajaran 

mengakan belajar aktif? Adakah semua siswa yang diberi kesempatan untuk belajar 

dalam cara-cara yang bermakna? Apakah pembelajaran mengakomodir kebutuhan 

siswa yang berbeda? Untuk itu semua kita menggunakan penilaian informasis secara 

autentik terhadapa informasi yang kita kumpulkan untuk mengadakan kurikulurn dan 

penilaian yang autentik. Untuk membantu guru dalam meningkatkan 

pembelajaran matematika, guru hendaknya mempertimbangkan kapan cocok 

digunakan teknik-teknik penilaian secara tradisional. Sebelurn menerima metode 

penilaian yang baru dan menolah yang lama, kita hendaknya mencari bagian-bagim 

terbaik. Hanya bila kita mampu mengembangkan dan mengiplementasikan teknik- 

teknik penilaian maka ha1 itu akan mendukung belajar matematika anak. Dengm 



demikian penilaian dapat dilaksanakanr penilaian observasi, penilaian portofoloio 

yang meliputi (1) Sikap terhadap matematika, (2) Pertumbuhan dan perkembangan 

dalam pemahaman matematika, (3) Penalaran matematikh(4) Pemecahan masalah 

secara kelompok, (5) Penggunaan alat. (6) Keterlibatan guru dan Orang tua, dan (7) 

Penyajian portfolio di depan orang tua atau guru. 

Untuk dipikirkan 

1. Jelaskanlah kelemahan penilaian secara tradisional! 

2.Jelaskanlah kelemahan penilaian secara authentik! 

3.Jelaskanlah kelebihan penilaian secara autentik! 

4.Jelaskan apa sebabnya Anda belrn melaksanakan penilaian secara a 



BAB V 
KERANGIKA KERJA PENILAIAN 

MATEMATIKA MENURUT J D LANGE 

Ada beberapa upaya untuk mendisain dan mengarnbarkan kerangka ke rja dalam 

penilaian pendidikan matematika. Kedua kerangka tersebut adalah memahami 

matematika, dan pengorganisasian materi matematika. Kompetensi matematika yang 

dibutuhkan dikategorikan dalam tiga tingkat, dan konsep-konsep matematika 

diurutkan seperti rantai yang merupakan ide yang besar. Selanjutnya, umpan balik 

dan pemberian skor akan dibahas pada bagian ini. 

B. Tujuan-tujuan Penilaian 

Tujuan penilaian dalam kelas adalah untuk memperoleh informasi yang 

mendukung proses pembelajaran dan membantu untuk membuat keputusan yang 

bersifat pendidikan. Dalam ha1 ini pembuat keputusan termasuk siswa, guru, orang 

tua dan pendidik. Tujuan pendidikan matematika adalah untuk membantu siswa 

mampu melihat atau memahami matematika. Maksudnya, bahwa siswa dapat 

berurusan atau memperlakukann matematika yang melibatkan masalah-masalah dunia 

nyata seperti alam, masyarakat, budaya yang melibatkan matematika, sebagai 

kebutuhan untuk kehidupan pribadi pada masa mendatang yakni menjadi waqrga 

Negara yang cerdas, kehidupan pekerjaan dan bahwa memahami secara individual 

serta menghargai sebagai suatu disiplin ilmu. 

Tujuan kerangka kerja untuk penilaian kelas dalam matematika adalah untuk 

membawa tujuan penilaian bersamaan dengan tujuan pendidikan matematika. dalam 

suatu rangkaian yang logis, dengan hasil yang optimal untuk proses belajar. dan 

dengan kesan-kesan yang konkret tentang bagaimana penilaian dalam sebuah situasi 

kelas. 



C. Prinsip-prinsip 

Reforrnasi telah mengadakan suatu kebijaksanaan yang efektif karena selama ini 

ada sesuatu yang hilang. Maksudnya, nlenlbantu siswa dengan tugas-tugas yang 

diberikan guru membutuhkan guru mengelola secara rumit dan menuntut siti~asi 

secara pribadi sehubungan dengan emosional, tekanan-tekanan social. Namun, 

apakah tugas-tugas tersebut dapat me~nbantu siswa untuk lebih baik masa mendatang 

secara pribadi. Hal ini perlu dipikirkan guru ketika mengadakan tugas-tugas. 

Guru pcrlu mengenal siswa sehubungan dengan masalah-masalah siswanya 

tersebut. Masalah-inasalah yang perlu diketahui guru adalah seperti masalah belaajr 

yang dihadapi siswa, kemajuan-kemajuan siswa, tingkat-tingkat formalitas siswa, 

dalam melakukan opearasi, sehingga guru menyesuaikan dengan strategi belajar yang 

akan dipilih senhingga kebutuhan siswanya terpenuhi. Guru clapat memperoleh 

informasi dalam berbagai cara yang berupa jarak (range) dari obervasi dan diskusi 

sampai kepada tugas-tugas dengan multi step dan projek-projel; penilaian diri sendiri 

dan pekerjaan rumah, sampai kepada presentasi-presentasi secara lisan. 

Sebuah komponen yang mendasar dari proses umpan balik ini adalah 

menambahkan informasi kepada siswa, bahwa menilai pemahaman siswa, dan 

kemudian memasangkam~ya dengan tindakatl belajar untuk menyajikan pemahaman 

siswa berikutnya. Ada kelas yang mngbanakan penilaian belajar siswa dengan 

penilaian formative. Namun, penilaian formatif dan sumrnative satu sama lain tidak 

terpisah. Argumentasi ini merupakan bahwa mengenai jurang antara adalah dan 

seharusnya sehubungan formatif hanya bila dibandingkan antara tingkat-tingkat 

informasi yang actual and reference yang kemudian digunakan hanya untuk 

memperluas jurang. Namun, informasi tersebut tidak dapat membawa tindkan yang 

cocok dari pada yang tidak formatif. 

Penilaian surnmative dalam bentuk tes akhir tahun memberikan guru bukti atau 

bagairnana baiknya mereka mengadakan penilaian formatif yang menduga 

bahwa dasar filosafinya adalah pertalian dan akibat. Perbedaan penilaian formatif 

dengan summative adalah bahwa lebih dihubungan dengan waktu dan jumlah atau 

tumpukan rnateri pelajaran dari pada yang lain. Keduanya memang dibutuhkan, 

namun kriteria yang diterangkan. Prinsip ba!!wa tujuan utama dan tujuan pokok daru 



ujian adalah untuk meningkatkan belajar (Gronlund, 1968; de Lange 1987) dengan 

luas dan mudah ditaksir dalam proses pembelajaran. Berbagai alasan dikemukakan 

bahwa soal atau tugas yang kaya, terbuka dan kreatif dikatakan sangat sulit; urnpan 

balik opearsinya secara mekanis; pengorganisasian dan logistic dari kelas-kelas yang 

merniliki kesempatan-kesempatan yang kaya. Namun, Black and Wiliarn's 1998 

menyatakan bahwa peningkatan dalam penilaian akan memberikan surnbangan- 

surnbangan u~ltuk peningkatan belajar. Dengan demikian, guru butuh suatu kerangka 

kerja yang kuat, yang merupakan prinsip, dan yang merupakan sebagai titik 

perrnulaannya. 

Namun demikian, prinsip-prinsip lain dan standar-standar membutuhkan 

pertimbangan-pertimbangan juga. Standar-standar menurut NCTM (1989) 

mempunyai pengaruh besar dalatn diskusi dalam merefomasi standar penilaian di 

Amerika. Dan ha1 merupakan kebutuhan juga (NCTM, 1995). Standa-standar tidak 

akan cukup, karena berfokl~s pada standar dan akuntabilitas, adalah mengabaikan 

proses pembelajaran di kelas, dan tidak mengadakan petunjuk-petunjuk bahwa guru 

membutuhkan dalam peningkatan-peningkatan (Schmidt, McKnighfrnenyatakan 

bahwa & Raizen, 1996). Walaupun demikian, standar penilaian NCTM menawarkan 

suatu titik awal yang bagus untuk mendiskusikan pronsiy-prinsip dan standar-standar 

penilaian dalam kelas. Standar-standar tersebut adalah tentang (a) matematika, (b) 

tentang belajar matematika, (c) kesamaan kesen~patan, (d) kcterbukaan-keterbukaan, 

(e) kesimpulan-kesimpulan, dan (f) keterkaitan-keterkaitan. Berikut ini dikemukakan 

standar-standar tersebut satu-persatu. 

Format dari prinsip-prinsip dapat berupa ceklis dari guru yang menilai dengan 

serius. Walaupun mendisain dan melaksanaakan prinsip-prinsip untuk pelaksanaan 

butuh waktu yang lama, guru harus mernpertimbangkannya dalam memilih system 

penilaian. Berikut ini dikenlukakan prinsip-prinsip tersebut. 

1. Tujuan utama penilaian adalah untuk meningkatkan belajar siswa. (Groniund, 

1968; de Lange, 1987; Black & Wiliam, 1998; and many others). 

2. Matematika ditanamkan dalam kondisi aktif, mendidik, dan autentik dengan 

masalah-masalah merupakan bagian dari dunia nyata anak-anak. 



3. Metode penilaian sebaiknya ~nembuat siswa mampu membuat mereka mengetahui 

apa yang telah mereka ketahui dari apa yang mereka tidak ketahui (Cockroft, 

1982). 

4. Penilaian yang berimbang sebaiknya melibatkan berbagai kesempatan dan format- 

format untuk digunakan, dan untuk menjadi dokumen bagi siswa A dalam 

pencapaian mereka. (Wiggins, 1992). 

5. Tugas.-tugas sebaiknya merupakan cara kerja semua tujuan dalarn kurikulutn (tidak 

hanya yang rendah saja) Alat-alat bersifat membantu untuk mencapai standar- 

standar pencapaian termasuk indicator. tingkat-tingkat yang berbcda dari berpikir 

matematika. (de Lange, 1987). 

6. Kriteria penilaian hendaknya dipublikasikan dan digunakan secara konsisten 

tennasuk contoh-contoh pemberian grade yang nlenunjukkan kerja-kerja yang 

patut dicontoh dan yang kurang patut dicontoh. 

7. Proses penilaian meliputi pemberian skor, pemberian grade, yang semuanya 

bersifat lerbuka bagi siswa. 

8. Siswa hendaknya mempunyai kesempatan untuk menerima umpan balik yang 

sungguh dari hasil kerja mereka. 

9. Kualitas ke rja siswa dari suatu tugas tidak didefinisikan pencapaiamya, tujuan 

pemberian skor, reliabilitas, atau validitasnya seperti pandangan penilaian 

tradisonal. Namun hams bersifat autentik, adil, perluasannya sehingga memenuhi 

prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas. (de Lange, 1987). 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, materi pelajaran hendaknya relevan, berupa 

matematika dunia nyata dan pada tingkat berpikir dan menalar yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Hal ini adalah karena tujuan pendidikan matematika adalah 

membuat siswa mampu berurusan dengan masalah-masalah dunia nyata. Hal ini 

dibutuhkan setiap individu pada saat ini dan kehidupan masa depan mereka, untuk 

kehidupan lapangan kerja, dan pcmahaman serta penghargaan sebagai ahli berbagai 

disiplin ilmu. Dengan perkataan lain, kita ingin siswa kita menjadi orang yang 

mampu melihat secara matematika. 



D. Standar-standar Pembelcjaran Matematika 

Standar 1. Matematika 

Kebanyakan tes-tes traditional secara umum menghilangkan apa sesungguhnya 

nrnatematika yakni pernecahan masalah yang bersifat dunia nyata. Namun, ha1 ini 

masih dipcrdebatkan sehubungan dengan bagaimana mendefinisikan matematika 

yang penting dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk melakukan hal 

seperti itu. Sebenarnya, matematika sekolah, sudah lama didefinisikan secara 

tradisiorlal yang menghasilkan sekumpulan area yang terpisah dan sering tidak 

berkaitan sehingga merupakan bagian-bagian dari pokok bahasan. Selain itu bagian- 

bagian dari untaian materi dibagi secara semena-mena, dan pernbagian waktu untuk 

proses belajar juga merupakan yang kurang beralasan. Praktek penilaian secara 

tradisional menekankan penggolongan-penggolongan matematika. Penilaian formatif 

berfokus pada hafalan pelajaran yang dangkal, konsentrasi pada hafalan yang tidak 

detail, biasanya dengan item-item yang segera dilupakan siswa (Crooks, 1988, and 

Black, 1993) and Black and Wiliam (1998). Dengan alas an ini, dirancang suatu ide 

yang besar dalam matematika (sebuah cluster dari konsep-konsep matematika secara 

mendasar dengan mengabaikan pengelompokkan-pengelompokkan kurikulum 

sekolah) dan dicoba menilai ide-ide dan proses-proses matematika secara luas. 

Standar 2. Belajar 

Pandangan baru terhadap penilaian ada1'a.h untuk melihat yang ditanarnkan dalarn 

kurikulum. ide dari penilaian ini adalah suatu bagian yang terpadu dari proses belajar 

dari pada terpisah-pisah. Hal ini menimbulkan pertanyaan siapakah yang bertangung 

jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meninterpretasikan 

penilaian siswa. Secara tradisional tes-tes standar dan tes-tes yang didisain adalah 

menggunakan satu model okuran ilmu jiwa seobjektif mungkin. Berlawanan dengan 

ha1 itu, pergerakan penilaian memberikan peluang kepada guru-guru untuk lebih 

bertanggung jawab dan subjektif dalam proses penilaian Deilgan menganggap 

bahwa guru yang terbaik dalam mengenal siswanya karena guru mempunyai 

kesempatan yang berlapis dalam berbagai kesempatan untuk menguji penampilan 



kerja siswa di bawah berbagai kondisi dan pcnyajian-penyajian dalarn berbagai cam. 

Bila guru mempunyai lebih tanggung jawab untuk menilai, penilaian dapat benar- 

benar menjadi tidak terpisah dengan pembelajaran. (Lesh & Lamon, 1992). 

Dengan dernikian, jelaslah bahwa penilaian merupakan ha1 yang terpadu antara 

proses belajar dan mengajar, dan juga hendaknya menjadi pengaruh yang timbal 

balik. Sesungguhnya, dengan begitu jelimet bahwa seseorang memperoleh suatu 

kejutan setelah melihat bahwa pelaksanaan yang sesungguhnya adalah begitu 

berbcda. Penyebab utama dari situasi ini adalah syatem tes yang standar. Hasil yang 

ironis dan menyayangkan dari system ini adalah bahwa guru-guru bersikap melawan 

penilaian semua jenis, diberikan kesterilan dan kekakuan secara intelektual dari 

kebanyakan istilah umum, system tes merupakan yang tidak langsung, dan bersifat 

eksternal. Narnun, karena perlawanan tersebut, pelaksanaan penilaian 

ketidakmampuan meningkat untuk bertahan penelitian secara tehlik. Tes-tes yang 

dibuat guru jarang yang valid dan reliable, dan penilaian menurunkan skor rata-rata. 

(Wiggins, 1993). Biggs (1998) mencela yang mengukilr dengan psikology, walaupun 

tidak bersalah telah nlelakukan kerusakan yang cukup terhadapa penilaian 

pendidikan. Akibatnya kebanyakan penilaian di kelas tidak efektif terhadap proses 

belajar belajar. 

Guru-guru hendaknya mau mencoba kerangka kerja ini yakni sejurnlah satuan 

instrument dan kesempatan untuk menguji pckerjaan dan penarnpilan mereka dalam 

berbagai kondisi. Guru hendaknya menyadari tentang kaitan antara alat tas dan tujuan 

kurikulum dan bagaimana cara memperoleh garnbaran hasil belajar yang relefan dan 

menyatakannya secara umum. 

Standar 3. Kesamaan Hak dan Kesempatan 

Secara ideal, penilaian hendaknya memberikan kesempatan secara optimal 

kepada setiap siswa untuk menanpilkan kekuatan matematikanya. Namun tes-tes 

standar telah membuat bias terhadap latar belakang siswa tertentu, kelas-kelas 

ekonomi tertentu, gender, dan suku-suku bangsa tertentu (Pullin, 1993). Kesarnaan 

hak menjadi lebih penting dalam hasil pcnilaian. Jangan ada melabel dan menolak 

siswa untuk mendekati suatu kegiatan seperti maeri tertentu, progam-prog~arn, atau 



tugas-tugas. Guru yang lebih bertanggung jawab lebih menekankan untuk tidak 

berat sebelah dan tidak bias dalam membuat kesimpulan mereka. Secara ironis, 

kecendrungan-kecendrungan terhadap tugas-tugas penilaian yang lebih komplek, dan 

realistis dan lebih elaborasi terhadap respon-respon tertulis dapat mendatangkan 

kesamaan sehubungan dengan membaca. pemahaman, kemampuan menulis, dengan 

materi-materi yang akrab boleh menyalakan hasil-hasil kelompok tertentu (Lane, 

1993). 

Jelaskan bahwa dalam ha1 ini tugas guru adalah komplek, karena harus guru tidak 

objektif dalam menilai siswa, tetapi menilai bagaimana siswa berperilaku dalam suatu 

setting tertentu. Dalam ha1 ini, de Lange, (1987), menyarankan agar format-format 

tertentu jangan digunakan untuk membedakan laki-laki dengan perempuan. Untuk 

alasan ini, perlu dikaji tentang peranan konteks harus detail, pengaruh dari dan 

kebutuhan format-format yang berbeda dan kebutuhan-kebutuhan berbagai 

penyajian-penyajian. Dengan alasan yang sama, dianjurkan kepada guru agar 

menggunakan penilaian-penilaian individual, kelompok, dengan waktu yang terbatas 

dan tidak terbatas. Pada buku ini ditawarkan sejumlah besar kesempatan penilaian 

yang adil dalam kelas. 

Standar 4. Keterbukaan 

Jelas bahwa pcnilaian secara tradisonal benar-benar suatu proses yang misterius, 

pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diawasi dengan sangat hati-hati, 

dan kriteria urltuk membuat kesimpulan terhadap penampilan atau prilaku secara 

umum dibuat dibelakang penglihatan oleh yang tidak betanggung jawab. Sebaliknya, 

hal-ha1 tersebut tidak dapat dipercaya lagi, pada saat ini penilaian sebcriknya melayani 

siswa dengan cara yang terbaik yaluli dengan penuh keterbukaan dan dinamis yang 

memenuhi harapan-harapan dengan prosedur-prosedur yang cocok. 

Siswa butuh untuk mengetahui apa yang diharapkan guru dari mereka, bagaiman 

dia bekerja akan diberi skor atau grade, bagaiman cara yang baik untuk menjelaskan 

kepada mereka. Guru hendaknya mempunyai contoh soal-soal yang berbeda yang 

mungkin untuk dike rjakan siswa, dengan menggunakan rubric dalam aemberikan 

skor terhadap kerja siswa tersebut. Mereka butuh untuk mengctahui apa sebabnya tes 



itu diberikan, dan apa selanjutnya. Kerahasiaan suatu kunci dari tes, pertanyaan- 

pertanyaan, bagaimana pemberian skor, apa pengertian dari skor, d m  untuk apa hasil 

tes digunakan (Wiggins, 1993). According to Schwarz (1992), pendekatan yang baru 

untuk mengisi, menunjukkan, mcndrtpatkan kembali, masalah-masalah yang 

digunakan sebelurnnya. Masalah-masalah tersedia dalam masyarakat, kaya dengan 

pertanyaan dan jawaban dari masalah, adanya projek-projek yang memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk meneliti, diskusi, clan berdebat tentang kualitas dan 

cara yang benar untuk disenlidiki. 

Standard 5. Kesimpulan-kesimpulan 

Perubahan-perubahan dalam penilaian menghasilakn beberapa cara baru dalam 

berpikir tentang reliabelitas dan validitas ketika menilai matematika. Sebagai contoh, 

ketiha menilai dilakukan dalam pembelajaran itu tidak akan beralasan untuk sebuah 

pengertian star~dar dari reliabilitas untuk men'ggunakan bahwa pencapaian seorang 

siswa dalam mengerjakan tugas dalam poin yang berbeda dalam sebuah waktu 

hendaknya bersarnaan karena ha1 ini yang sesunguhnya yang diharapkan. Siswa 

tersebut akan belajar melalui penilaian tersebut. Dengan cara yang bersamaan, 

format penilaian yang baru mendorong suatu ujian dari pengertian tradisional tentang 

validitas. Penilaian dengan portfolio atau projek dapat digunakan untuk membuat 

keputusan tanpa merusaknya dalam sebuah skor. Kalau ini terjadi hilanglah semua 

kekayaan konsep, atau meninggalkan konsep-konsep tersebut dalam keaadaan 

mentah, tidak sederhana, atau bentuk-bentuk yang sulit untuk diinterpretasi. 

Reliabilitas dan validitas dari bentuk konsep-konsep ahli ilmu jiwa membuat 

aturan-aturan. Istilah-istilah ini telah melaksanakan suatu makna yang sempit dan 

khusus telah menyebabkan kerusakan bagi siswa dan masyarakat dan pandangan 

mereka cendrung dari apa aturan-aturan matematika sekolah yang baik. Terutama 

dalam penilaian matematika di kelas adalah tugas-tugas yang autentik sebagai contoh 

penampilan sebagai seorang yang beriman untuk situasi-situasi kriteria. "Authentic" 

merupakan masalah-masalah yang bermanfaat dan berhubungan dengan dunia nyata 

tidak masalah rutin, mempunyai bentuk yang memungkinkan siswa 

menghubungkannnya umtjk criteria yang lebih jelas, diminta untuk rnrnenjelesakan 



strategi-strategi dan menawarkan kemungkinan-kemungkinan untuk mendiskusikan 

grading. 

Untuk suatu pelaksanaan keadilan bagi siswa yang membutuhkan kebebasan dari 

penyimpangan-penyimpangan dan membiarkan siswa berbicara [Smaling, 19921) dan 

menambah menamban11 validitas dalam pandangan tradisional, guru membutuhkan 

suatu conloh tugas yang authentic untuk mendapatkan gambaran yang valid. 

Sebenarnya reliabelitas pada pandangan tradisional adalah sesuatu yang yang 

dihindari sepanjang waktu jika kita benar-benar ingin mengadakan penilaian sebagai 

bagian dari proses belajar mengajar Jika kita menawarkan siswa tes-tes yang sama 

pada saat yang berbeda maka kita sebaiknya mencatat perbedan-perbedaan dalam 

tingkat-tingkat strategi-strategi yang berbeda, juga perbedaan jawaban dalam kasus. 

Jika tes di bawah hasil yang sama maka tes adalah reliable, dengan demikian 

pengajaran yang kita adakan adalah gagal. 

Smaling (1992) mendefinisikan "reliability" adalah sebuah cara yang 

menunjukkan tidak adanya kesalahan, dan didefinisikan juga sebagai kemampuan 

memproduksi kembali. Namun, adanya pengulangan kembali. Penekanan pada 

"sebetulnya" karena ha1 ini adalah penting bahwa hasil tersebut dilaporkan secara lain 

dapat mebangmn ha1 itu. Dengan tepat, ha1 ini semua dapat dinyatakan dengan istilah 

kemampuan jejak yang mana sesuai dengan Gravemeijer (1994), adalah kompak 

dengan tinggi dengan konsep Freudcnthal's dari riset perkembangan karena 

kemampuan jejak dapat dibangun dengan melaporkankegagalan dan keberhasilan 

prosedur yang diikuti, kerangka kerja kosep dan dibuat alasan untuk pilihan-pilihan. 

Standar 6. Koherensi 

Standar koherensi menkankan pada kepentingan menjamin bahwa setiap penilaian 

adalah cocok untuk maksud kegunaannpa. Lagi, penilaian dapat digunakan untuk 

memrnonitor kemajuan siswa, membuat keputusan pembelajaran, menilai pencapaim, 

atau penialian program. Tipe dari data yang cocok untuk setiap tujuan munglun saja 

berbeda. Koherensi dalam penilaian dapat dicapai dengan sederhana, jika proses 

belajar adalah koheren dan penilaian merupakan bagian yang terpadu dalam bagian 

tersebut. Guru mempunyai ragarn teknik yang luas alat-alat untjuk mendisain system 



penilaian mereka di dikelas merekanyang dapat mereka sesuaikan dengan didaktik. 

Hal ini tergantung pada tipe belajar ~nengajar yang akan mereka sajikan kepada 

siswa dengan seimbang dalam system penilaian. Koherensi dengan kolega dapat 

dicapai dengan berbagi criteria yang sama dan mungkin dengan mendisain dan 

berdiskusi tugas-tugas dan tes-tes yang biasa. Koheren dalam hubungan penilaian 

secara eksternal juga perlu. Untuk alasan ini kerangka kerja dihubungkan dengan 

kerangka kerja yang dikemukakan oleh (OECD, 1999) yang mengadakan studi 

perbandingan dalam penilaian. Beberapa komponen kunci dari kerangka kerja yang 

menjamin koherensi antara penilaian dengan format-format pefilaian eksternal. 

Berikut ini dikemukakan reflekisf, standar-standar, dan bahan-bahan bacaanuntuk 

penilaian belajar siswa. 

E. Melihat Secara Matematika 

Memandang secara matematika (Mathematical literacy) merupakan kemampuan 

siswa untuk mengidentifkasi, memahami, menggunakan, menyimpulkan, dan 

bertindak berdasarkan aturan matematika dalam berurusan dengan dunia sebagai 

contoh: alam, masyarakat, budaya. Jadi tidak hanya dibutuhkan individu dalarn sesaat 

dan kehidupan pribadi serta untuk mencan' pekerjaan dan kehidupan social dengan 

teman saja tetapi untuk kehidupan sebagai warganegara yang refleksif, yang 

membangun dan punya kepedulian. Beberapa penjelsan agar istilah dapat melihat 

secara matematika dinyatakan sebagai berikut: 

I .  Kaya dengan kosa kata dan substansi, aturan-aturan, dst. Dalarn cara tersebut 

pengetahuan matematika, istilah-istilah yang ada dalam matematika, fakta-fakta, 

prosedur-prosedur, keterampilan bilangan, keterampilan-keterampilan operasi, 

menggunakan berbagai cara, dst. Juga penekanan tidak hanya pada dasar-dasar 

minimum tetapi juga secara terus-menerus pada aspek-aspek multidimensi 

tingkat-tingkat penguasaan. Dengan nada yang sama untuk kata "dibutuhkan" 

tidak membatasi kita berpikir untuk syarat-syarat minimum. 

2. Betindak maksudnya bukan dalam pandangan yang sempit hanya pada fisik atau 

tindakan social, tetapi juga meliputi "mengomunikasikan", "mengambil posisi 



terhadn p", "menghubungkan ke" "relating to," dan juga "menghargai" atau 

"menilai". 

3. Kapasitas mampu bersikap merun~usk'ul dan memecahkan intra d m  ekstra 

masalah matematika dalam berbagai domain dan setting. Range dari ini semua 

adalah dari matematika murni (struhmr matematika) sampai menjadi problem 

poser, problenz solver, atau keduanya. 

4. Sikap, perasaan, percaya diri, ingin tahy tertarik, dan keinginan untuk memahami 

sesuatu merupakan permulaan untuk sampai kepada kemampuan melihat sesuatu 

secara matematika. Dalam prinsipnya, itu mungkin saja dengan merniliki melihat 

secara matematik, merniliki sikap dan ernosi terjadi pada waktu yang sama. 

Dengan dernikain, dalam pelaksanaannya tidak mungkin bahwa kemampuatl 

untuk melihat secara matematika ada jika seseorang tidak punya percaya diri, 

keingin tahuan, dan minat yang relevan, serta keingkinan untuk melakukan atau 

memaharni kompetensi-kompetensi matematika. 

F. Berpikir secara Matematik 

Berpikir secara matematika meliputi banyak aspek. Berikut ini aspek-aspek 

tersebut dikemukakan satu-persatu. 

1. Menyatakan pertanyaan menurut karakteristik matcmatika seperti: Adakah ..., 
Jika ada berapa banyak?, Bagaimana cara kita mendapatkannya ... ? 

2. Menetahui jenis-jenis jawaban yang menawarkan matematika yang 

menawarkan juga sedemikian pertanyaan-pertanyaan. 

3. Membedakm antara jenis-jenis pertanyaan seperti definisi, teorema, hubungan- 

hubungan, hipotesis-hipotesis, contoh-contoh pernyataan-pernyataan yang 

dikondisikan. 

4. Memahami dan menangani perluasan-perluasan dan batas-batas dari konsep- 

konsep matematika yang diberikan. 

Argumentasi Matematika 

Menyatakan argumentasi secara n~atematika dapat dilihat pada kemampuan 

sebagai berikut: 



1. Mengetahui apa perbedaan membuktikan secara matematika dengan jenis-jenis 

menalar secara matematika. 

2. Mengikuti dan menilai rantai matematika untaian argumentasi dari tipe-tipe 

yang berbeda. 

3. Memiliki suatu rasa heuristic tentang apa yang dapat terjadi, apa yang tidak 

dapat terjadi, dan kenapa itu terjadi. 

4. Menciptakan argumentasi-argumentmi secara matematika. 

Memodelkan (Modelling) 

Kernampuan inemodelkan dapat dilihat dalarn beberapa ha1 yakni: 

1. Memodelkan structur matematika atau situasi matematika. 

2. Mematamatikakan seperti menerjemahkan kenyataan ke matematika. 

3 Menginterpretasikan matematika ke model dalam istilah dunia nyata. 

4. Memanipulasi model-model, bekerja dalam area mathematika). 

5. Memvalidasi model tersebut. 

6. Merefleksi, menganalisis, mengeritik model-model dan hasil-hasil. 

7. Mengomunikasikan model-model tersebut dan hasilnya termasuk batas-batas 

hasi Inya. 

8. Memonitor d m  mengawasi proses memodelkan. 

Problem posing and solving 

Keterampilan siswa dalam memecahkan masalah dapat diidentifikasi npada 

kemamapuan siswa dalam: 

I. Menyatakan, merumuskan, dan mernbuat j enis-j enis perbedaan masalah 

matematika dengan tepat dengan murni, dapat digunakan, open-ended, dan 

tertutup closed. 

2. Memecahkan masalah dengan jenis-jenis yang beragan dari masalah 

matematika dengan berbagai cara. 



Penyajian-penyajian 

Kemarnpuan siswa menyajikan dapat dilihat dalam mereka: 

I .  Menyatakan dengan kode-kode, menginterpretasikan, dan membedakan antara 

bentuk-bentuk penyajian matematika yang berbeda, objek-objek dan situasi- 

situasi, dan hubungan-hubungan antara berbagai penyajian-penyajian. 

2. Memilih dan mengubah antara bentuk-bentuk yang berbeda dari penyajian- 

penyaJian sesuai dengan situasi dan tujuan. 

Symbol-simbol dan Bahasa yang formal 

Kemampuan siswa sehubungan dengan symbol-simbol dapat dilihat ketika 

siswa: 

I. Menguraikan dan mengiterpretasi symbol-simbol dan bahasa formal serta 

memahami hubungan-hubungan dengan bahasa alam. 

2. Menerjemahkan dari bahasa alam ke bahasa simbol atau bahasa formal. 

3. Menggunakan pemyataan-pemyataan yang memuat symbol dan rumus-rumus. 

4. Menggunakan variabel-variabel, ~nemecahkan masalah, dan berhitung 

Komunikasi 

Keterampilan mengomunikasikan matematika, atau berkomunikasi secara 

matematika &pat dilipat dalam: 

I. Menyatakan diri sendiri dalam berbagai cara pada kejadian-kejadian dalarn 

berbagai cara dengan komponen matematika baik dalam bentuk lisan maupun 

tulisan. 

2. Memahami tulisan-tulisan atau penjelasan-penjelasan secara lisan tentang 

kejadian-kejadian. 

Alat-alat Bantu 

Sehubungan dengan alat bantu, keterampilan yang dilihat adalah melipiti: 

I. Mengetahui penggunaan berbagai alat bantu dapat membantu kegiatan 

matematika. 

2. Mengetahui batas-batas alat bantu. 



Level-level Kompetensi 

Ketika mengerj akan matemati ka, siswa perlu mengambarkan matemati ka 

tersebut secara nyata, yakni secara serempak keterampilan-keterampilan 

yangdiperlukan muncul. Secara operasional kompetensi-kompetansi matematika 

ini,dapat membantu untuk mengorganisir keterampilan-keterampilxn kedalam 3 

tingkat. Ketiga level tersebut adalah: 

1. Reproduksi, definisi, dan berhitung. 

2. Menglubung-hubunkan dan nlemadukan untuk pemecahan masalah. 

3. Matematisasi, Mathematization, berpikir matematika, dan matematika secara 

internal. 

Guru dapat mengelaborasi dari sebuah tingkat ke level berikutnya. 

Penilaian di kelas adalah untuk memperoleh infonnasi yang m e n d u h g  

proses pembelajaran, dan membantu untuk inembuat keputusan yang bersifat 

pendidikan. Keputusan yang akan diarnbil adalah termasuk siswa, guru, orang tua 

dan pendidik. Tujuan pendidikan matematika merupakan ha1 yang paling penting 

dibahas. karena akan dinyatakan sebagai indicator-indikator untuk melil~at 

pencapaian-pencapaian. Untuk itu perlu ditetapkan krangka kerja yang meliputi 

prinsip-prinsip penilaian: (1) penilaian adalall untuk meningkatkan belajar siswa. 

(2) matematika ditanamkan dalam kondisi aktif, mendidik, dan autentik dengan 

masalah-masalah dari dunia nyata anak-anak. (3) Metode penilaian sebaiknya 

membuat siswa mampu membuat mereka mengetahui apa yang telah mereka 

ketahui dari apa yang mereka tidak ketahui, (4) Penilaian ymg berimbang 

sebaiknya melibatkan berbagai kesempatan dan format-format urltuk digunakan, 

dan untuk menjadi dokumen bagi siswa ,4 dalam pencapaian mereka. (5 )  tugas- 

tugas sebaiknya merupakan cara kerja scmua tujuan dalarn kurikulum (tidak hanya 

yang rendah saja) Alat-alat bersifat membantu untuk mencapai standar-standar 

pencapaian termasuk indicator, tingkat-tingkat Bang berbeda dari berpikir 

matematika. (6) Kriteria penilaian hendaknya dipublikasikan dan digunaksin 

secara konsisten tennasuk contoh-contoh pemberian grade yang menunjukkan 



kerja-kerja yang patut dicontoh dan yang kurang patut dicontoh. (7) Proses 

penilaia~l meliputi pemberian skor, pernberian grade, yang semuanya bersifat 

terbuka bagi siswa. (8) Siswa hendaknya mempunyai kesempatan untuk menerima 

umpan balik yang sungguh dari hasil kerja mereka. Dan (9) Kualitas kerja siswa 

dari suatu tugas tidak didefinisikan pencapaiannya, tujuan pemberian skor, 

reliabilitas, atau validitasnya seperti pandangan penilaian tradisonal, dan bersifat 

autentik, adil, perluasannya sehingga memerluhi prinsip-prinsip yang dikemukakan 

di atas. 

Standar-standar pembelajaran matematika yakni . (1) maternatika, (2) tentang 

belajar matematika, (3) kesarnaan kesempatan, (4) keterbukaan-keterbukaan, (5) 

kesimpulan-kesimpulan, dan (6) keterkaitan-keterkaitan. Memandang secara 

matematika (Matliematical litercrcy) merupakan kemampuan untuk 

mengidentifikasi, memahami, mcnggunakan, menyimpulkan, dan bertindak 

kata dan substansi, aturan-aturan, bertindak pandangan yang luas pada fisik seperti 

tindakan social, "rnengomunikasikan", "mengambil posisi terhadap", 

"menghubungkan ke", menghargai atau "menilai". Berpikir secara matematika 

meliputi pertanyaan Adakah ..., Jika ada berapa banyak?, Bagaimana cara kita 

mendapatkannya membedakan antara jenis-jenis pertanyaan seperti definisi, 

teorema, hubungan-hubungan, hipotesis-hiyotesis, contoh-contoh pernyataan- 

pernyataan yang dikondisikan, memahami dan menangani perluasan-perluasan dan 

batas-batas dari konsep-konsep matematika yang diberikan. Kemampuan 

mengenukakan argumentasi secara matematika, kemarnpuan memodelkan, 

keterampilan siswa dalam memecahkan masalah dapat diidentifikasi npada 

kemamapuan siswa dalam menyatakan, merurnuskan, dan membuat jenis-jenis 

perbedaan masalah, dan memecahkan masalah dengan jenis-jenis yang beragam 

dari masalah matematika dengan berbagai cara. Penyaj ian-penyaj ian, 

menggunakan Symbol-simbol dan Bahasa yang formal serta keterampilan 

mengomunikasikan matematika, atau berkomunikasi secara matematika dapat 

dilipat dalam: 



BAB VI 
BELAJAR BEDASARKAN DUGAAN-DUGAAN 

DAN PERKIRAAN-PERKIRAAN 

( HYPOTETKAL LEARNING TRAJECTORY (HLT}) 

Untuk mendukung pelaksanaan standar-standar di kelas, para aldi matematika 

Jere Confrey, Alan Maloney dan Kenny Nguyen menciptakan Learning Trajectory ( 

gerak maju seperti jalan lintasan pe1v.r~) dan kemudian menyebarkannya dengan 

tujuan dapat membantu para pendidikan peserta didik dari Ta~nan Kanak-kanak 

sampai ketingkat sekolah rnenengah dengan mudah. Membantu siswa dlaarn belaajar 

konsep baru dengan arti membatu siswa mengidentifikasi keterampilan- 

keterampiulan permulaan dan konsep-konsep yang akan dikaitkan dengan konsep- 

konsep baru sehingga merupakan bangunan konsep-konsep. Learning trajectories 

bertujuan 17ntuk memotivasi masyarakat dengan luas untuk inernikirkan definisi 

yang lebih baik, mengambil konsep dengan baik, menyesuaikan konsep dengan lebih 

baik, dan mengadakan tantangan yang dalam mempelajari konsep-konsep dalarn 

belajar matematika. Dalam ha1 ini, guru bertanggung jawab untuk merencanakan 

pembelajaran matematika yang merupakan "ide besar" ini untuk sepanjang tahun. 

C. Pengetian Hypotetical Laerning Trajectory 

Learning trajectories merupakan deskripsi dari berpikir dan belajar anak 

terutama dalanl ranah matematika, dan sehubungan dengan dugaan-dugaan atau 

perkiraan-perkiraan melalui sekumpulan tugas belajar yang didisain untuk 

menimbulkan proses tindakan-tidakan otak yang membuat dugaan-dugaan 

sementara uantuk menggerakkan siswa melalui suatu gerak maju yang berkembang 

melalui level level berpikir, diciptakan dcngan tujuan mendukung pencapaian anak 

untuk tujuan-tujuan dalam domain matematika tertentu ( (Clements & Sarama, 2004, 

p. 83). Definisi ini dijadikan sebagai kerangka kerja untuk menguji konsep-konsep 



sebuah trajectory dan mempertimbangkan status kecerdasan siswa dan kegunaan 

ide-ide. 

Semua gambaran dari trajectories atau gerak maju mempunyai akar dalarn 

observasi yang tidak mengherankan bahwa sejumlah dan kekomplekan pengetahuan 

siswa clan keterampilan dalam domain manapun dimulai dengan yang kecil, dengan 

pembelajaran yang efektif with menjadi labih besar dari waktu kewaktu, dan yang 

dalarn berbagai jumlah pertumbuhan yang dengan berbagai pengalaman dan 

pembelajaran yang jelas namun juga n~ecerminkan faktor-faktor yang disosiasikan 

dengan kematangan, serta perbedaan-perbedaan individu dalam kemampuan, watak, 

dan minat. Gerak maju atau kemajuan merupakan cara yang mencirikan apa ymg 

terjadi antara kumpulan permulaan dan akhiran dalam pendidikan. 

Konteks menjelaskan apa yang dilibatkan dalam membantu siswa untuk 

mendapatkan tujuan khusus yang diharapkan. Clements and Saraina membangun 

definisi mereka dari dari memuat tujuan belajar, kegiatan belajar, dan berpikir dan 

belajar, dalam kegiatan yang membuat siswa sibuk (1995, p. 133). Dalam 

pelaksanaannya, gum menggunakan sekumpulan urutan dari pengalaman dan tugas- 

tugas pembelajaran yang dihipotesiskan untuk menimbulkan proses atau tindakan 

otak yang mengembangkan atau memajukan dalam petunjuk yang diingin 

(penggunaan kurikulum dan bahan-bahan yang didisain berdasarkan jenis hipotesis 

yang sama dan bukti yang mendukunghipotesis-hipotasis tersebut; dan siswa 

"berpikir dan belajarcc dalam sebuah domain nlatematika melalui kemajuan yang 

berkembang dari level-level yang mana hendaknya mengarah kepada tujuan yang 

diinginkan jika pilihan-pilihan dari pengalaman belajar adalah berhasil. 

Secara implicit standar ini menyatakan bahwa tanggung jawab guru membuat 

perencanaan. Brousseau (1 984) menyatakan bahwa jika guru tidak punya maksud dan 

tidak pula perencanaan maka akan menimbulkan masalah besar karena anak-anak 

tidak akan belajar dan tidak akan melakukan apapun. Membertimbangkan tentang (a) 

tujuan umum belajar, (b) kegiatan belajar, dan (c) berpikir dan belajar di mana siswa 

sibuk disebut hypothetical learning irajectory (Simon, 1995). Walaupun penting bagi 

guru untuk membentuk dan menjelaskan hypothetical learning trajectory, ini juga 



bukti Sahwa trajectory tidak akan pernah dinlainkan dengan sungguh-sungguh ketika 

direncanakan. 

Seorang guru boleh menawarkan siswanya, tugas open-ended namun guru tidak 

dapat memprediksi tentang reaksi-reaksi siswa jadi guru tidak dapat memprediksi 

learning trajectory. Jadi trajectory akan dimodifrltasi terus-menerus sebagai 

pengembangan yang berbentuk siklus. Peniailan siswa memainkan peranan yang 

penting dalam proses modifikasi. 

Dari ketiga komponen dalam trajektori, (1) tujuan belajar yang kelihatannya 

mudah untuk mengkatrol, dan (2) guru berpengalarnan juga akan mampu untuk 

mengembangkan suatu perencanaan kegiatan belajar. Mungkin komponen yang 

tersulit adalah hypothesis dari proses belajar yang sesungguhnya. Untuk itu guru 

hams belajar banyak meneliti tentang berpikir siswa, sehingga (3) guru tersebut lebih 

mampu memprediksi dan mengantisipasi proses belajar siswa. 

Mendisain Hypothetical Learning Trajectory 

Bahan-bahan ajar mempengaruhi kekomplekan desain pelajaran hypothetical 

learning trajectory. Kadang-kadang buku teks dapat membantu gcru dalam berbagai 

cara. Dari 9 tujuan pada level I pada ke 9 tujuan pada level tersebut, inilah yang 

disebut pengetahuan procedural dan konseptual. Memaharni konsep dipandang dari 

kekuatan memahami terdapat hubungan langsung dengan kegiatan dalarn bahan- 

bahan siswa yang menawarkan kesempatan penilaian dalam proses. 

Dari level 2 guru juga menyatakan sebuah i~juan: memahami hubungan antar 

ketinggian atau kecurarnan, sudut, perbandingan jarak atau tinggi. Hubungan tnateri 

menunjukkan bahwa kaitan-kaitan tersebar pada keseluruhan materi. Jadi guru dan 

siswa dapat memikirkan sebuah konsep secara berkali-kali dan dapat 

mengerjakannya dengan meletakkan pada hubungan-hubungan pada level 

pemaharnan tingkat tinggi. Juga kegiatan-kegiatan didentifikasi yang menunjukkan 

eksplisit pada kompetensi level 3. Sebagai contoh, kegiatan melihat operasi pecahan 

dengan berbagai macam model yang berbeda. 

Tidak hanya kesempatan yang diidentifikasi untuk penilaian proses, tetapi juga 

penilaian akhir. Penilaian akhir, merupakan tes fonnatif dan sumatif, dapat 



membantu siswa lebih jauh dengan strategi bentuk soal salah benar. Dengan cara 

seperti itu, guru dapat mempertimbangkan sokongan dalam merumuskan tujuan 

belajar dan merencanakan kegiatan belajar dan mendapatkan kembali untuk 

merumuskan proses belajar hypothetical dan bagaimana ha1 itu dihubungkan 

hypotheticnl learning trajectory untuk meriilai pengetahuan siswa. 

Pendekatan suatu pendekatan yang kontras dengan pendekatan tradisional 

pembelajaran matematika dan disajikan yang disajikan oleh banyak buku. 

Pembelajaran tradisional cendrung terfokus pada sebuah keterampilan atau ide ketika 

mengadakan pelaksanaan atau ide pada satu waktu, kemudian dilaksanakan secara 

rutin, untuk belajar tersebut. Setelah membentuk suatu hypothetical learning 

trajectory dan guru yang berpengal arnan mendapat trajeclory, menduga fleksibili tas 

dari guru disesuaikan secara terus lnenerus yang lebih baik. Masalah berikutnya 

muncul yakni Bila dan dimana guru menilai apa dan bagaimana. 

Asumsi dasar adalah sebagai berikut: (1) zda kurikulum yang didefinisikan 

dengan jelas untjk sepaniang tahun, (2) rneliputi jalan raya dan jalan besar yang 

indah, and (3) Satuan waktu yang koheren dalam sebuah kluster dari konsep-konsep 

yang terkait dalam sebulan. Dengan demikian. Maksudnya, seorang guru yang 

mengajar learning tvajectories dengan paling kurang dengan 3 level zoom. Secara 

global adalah kurikulum, level untuk 4 minggu, dan level secara mikro untuk jam-jam 

berikutnya. Leve; ini juga mempunyai urutan penilaian yakni (1) penilaian akhir 

tahun, penilaian akhir unit, dan penilaian dalam porses yakni formatif. 

Kemajuan Penilaian Dugaarz 

Berikut ini dikemukakan bagaimana mendisain sebuah Kemajuan Penilaian 

Dugaan. Ide yang dikemukakan adalah rnenurut Dekker and Querelle (1998) yang 

meliputi sebelum, sedang, dan setelah Izypothetical assessment trajectory. . 

Sebelum 

Penilaian pertama dari kegiatan ketika mulai rnengajar konsep atau ide baru 

dengan beberapa nilai dasar (level zoom pertengahan). Guru ingin mengetahui apakah 

siswa menguasai pengetahuan permulaan yang perlu untuk inemulai dengan sukses 
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dengan satuan yang baru. Kalau siap, kegiatan penialaian mengubah learning 

trajectory. Kemungkinan dan fo~miat test yang disarankan untuk tujuan berikut: 

Tes iisan. Pertanyaan-pertanyaan dikemukakan yang melibatkan pengetahuan- 

pengetahuan dan keterampilan dasx (Level 1). Format ini cocok, karena membuat 

guru mampu merekap topik-topik yang penting, membuat kelompok dalam 

berbagai cara berinteraktif. Pada tahap ini penekauan adalah pada dasar-dasar 

pengetahuan dan keterampilan, namun guru boleh saja rnencek kompetensi level 

2 dan 3 dengan cara yang relatif efektif. 

Tes sehubungan dengan pendengaran 

Pendengaran dikemukakan secara lisan, namun jawaban tertulis. Hal ini 

diberikan kepada siswa yang berkesulilan dalam berbahasa, dm mungkin lebih 

adil untuk menyatakan ide-idenya. Format ini juga dapat digunakan untuk 

mencek apakan siswa mampu menyatakan pengetahuan tentang sesuatu secara 

informal mendisain learning trajectory menjadi relevan. 

Tes pang digunakan: sebuah tes yang pendek tertulis, dan memuat pertanyaan- 

pertanyaan yang open-ended. 

Format-format tes: 

Tanpa berbicara apapun, guru bebas memilill bentuk format tes yang dijelaskan 

sebelumnya ketika mendisain format tes. 

Selama 

Ketika trajectory berlangsung ada beberapa yang penting dipertimbangkan guru 

dan juga siswa. Pertama, akurasi dari kesalahankonsep dari ide-ide dan konsep- 

konsep uatarna. Karena siswa dalam socio-conslructivist atau interaksi dalam kelas 

mendapat banyak kesempatan untuk mengkonstrik dan menyelidiki matematika 

mereka. Kesempatan kesalahan konsep juga untk berkembangnya kesalahankonsep, 

disebabkan guu hanya satu dan siswa ada 32 orang. Guru butuh alat unruk mengecek 

kesalahankonsep. 



D. Penilaian HLT 

Dekker and Querelle (1998) mencatat bahwa kubus salarn ambil dengan persegi 

untuk persegi, dan keliling dan luas kadang-kadang dicampur adukkan. Untuk ini alat 

penilaian yang cocok meliputi: 

1. 1tem-item yang menguji tentang hasil. Untuk ini didisain pertanyaan-pertanyaan 

pendek, dan semua konten hendaknya dilibatkan. Tes hendaknya diberi grade, 

penghargaan, dengan tes yang didisain sehingga salah konsep dapat dikembalikan 

dengan mendiskusikan. 

2. Item-item yang digeneralisasikan. Siswa menyerahkan sejumlah jawaban yang 

meliputi materi yang terlibat. Dalam ha1 ini boleh menggunakan computer, 

kemudian semua kelompok mendiskusikannya. 

Ketika diskusi lebih detail, semua penilaian hendaknya memperlihatkan hasil 

berupa umpan balik, yang jauh dibalik hanya sekedar pemberian grade dan skor. 

Feedback ini arnat penting bagi siswa pada umumnya kebanyakan siswa gaga1 

dalam ha1 memecahkan masalah, atau sebuah masalah rnenurut pikiran guru cocok 

dengan learning trajectory. Suatu cara yang memaksa untuk mendapatkan feedback 

yang herkualitas dibentuk dengan dua langkah tugas. Langkah pertama, diberikan 

sebelum siswa mulai bekerja, dan kedua sebelurn langkah kedua. Dalam 

kenyataannya, ha1 ini berarti bahwa guru mendapatkan feedback dari siswa 

bagaimana guru bekerja untuk mendapatkan feedback. Format yimg lain yang bias 

digunakan adalah: 

Pertanyaan lisan, ditanyakan ketika siswa mendish~ikan topik, dalam ha1 ini 

menggunakan format percakapan. 

Quizz-quiz pendek, dapat memuat bagian-bagian dari masalah-maslah yang diambil 

langsung dari bahan-bahan siswa. 

Pekerjaan rumah sebagai sebuah format penilaian untk menggambarkan dalam 

seksi sebelurnnya pada pekerjaan rumah. 

Penilaian diri sendiri 



Menilai diri sendiri juga penting dalam belajar, dan merupakan keinampuan yang 

hams dimiliki jika siswa ingirl aktif dalarn belajar sepanjang hayat. Untuk 

menerapkarl ide ini maka penilaian diri sendiri dipertimbangkan bahwa: Jika anak- 

anak terbiasa menilai diri sendiri, inaka dia belajar bagaimana memonitor atau 

menilai diri sendiri belajar. Anak-anak membututiian informasi yang benar tentang 

apa sesungguhnya penilaian itu, dengan penekanan tertentu pada ide-ide apa, dan 

penilaian tidak perlu melibatkan pemberikan skor. Penilaian diri sendiri hendaknya 

diadakan dalain kelas, karena anak tidak takut untuk suatu resiko dan pembuka 

kesalahan mereka dan kesalahan konsep. dan I~asil dari penilaian diri, anak-anak 

dapat memperoleh jawaban yang benar dengan segera. 

Penilaian diri sendiri dapat dilakukan dalarn belajar ruang. Kegiatan dimulai dari 

siswa bela-jar benda-benda yang merupakan bangun 3 dimensi, yaitu benda-benda 

yang menggunakan bangun permukaannya datar untuk membangun bangun 3 dimei~si 

yang dapat dibuat siswa dari pipet, lidi, benang, dan kartu-kartu untuk model-model 

bangun datar. Siswa mungkin saja memb'angun bangun 3 dimensi dangen ukuran 

tinggi tertentu. Mereka juga dapat menggunakan pipet, lidi, dankertas Itarton. Setelah 

bangun 3 dirnensi lengkap dibuat, mereka boleh juga menggunakan bangun datar 

untuk dimasukan pada portofolio mereka. yakni lebih baik dikerjakan dalarn 

kelompok kecil. Hal ini adalah sulit jika dilakukan dalarn kelas yang besar untuk 

semua siswa. Melalui sepanjang tahun dari belajar siswa, guru secara konstan menilai 

kemajuan siswa dalarn belajar trajecrory dan menilai tujuan belajar tanda untuk 

menentukan pencapaian tujuan. Penilaian diri sendin 

Setelah selesai belajar bangun 3 dimensi tersebut, siswa boleh membangun 

berbagai bangun 3 dimensi dan mencatat konsep-konsep, dan keterampilan 

bagaimana mereka memecahkan masalah tersebut. Bila sebuah bangun ruang lengkap 

dibuat, anak-anak boleh menilai diri mereka sendiri apakah hasil kerja mereka 

memenuhi persyaratan yang diminta. Menilai kekuatan dari bangun ruang untuk 

memegang benda dengan tinggi tertentu adalah sebuah contoh. Jika siswa berhasil, 

maka mereka hendaknya melanjutkan eksplorasi tentang kekuamn bangun ruang 

yang mereka buat tersebut. Jika bangun tersebut tidak memanuhi criteria, dorong 



siswa untuk merencanakan dan mencoba lagi. Siswa tersebut akan mcnilai penerapan 

dari konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan matematika dapat pula 

dini1ai.Penilaia.n diri sendiri dalam belajar kelompok dapat pula diisikan ke dalam 

portfolio. Menurut VanDe Walle (1 994), komponen penilaian diri sebaiknya 

meliputi: (1). Partisipasi Kelompok, (2). Tetap Pada Topik, (3). Menawarkan ide yang 

bermanfaat, (4). Mempertimbangkan, (5). Kemampuan Berkomunikasi, dan (6). 

Pengalaman Pribadi 

Beberapa contoh format penilaian diri sendiri yang bersifat jurnal dan diisi oieh 

siswa kalau data tentang bagaimana anak belajar matematika pada hari 

tertentu-Pengembangan keterampilan bekersama dengan kelompok dalam pemecahan 

masalah dapat ditunjukkan oleh (1) perencanaan penyelesaian sebuah tugas, paper 

yang diselesaikan kelompok, lembaran penilaian kelompok, (2) keterarnpilan 

mengomunkasikan dapat ditunjukkan dengan video atau audiotape dari kerja 

kelompok dalam memecahkan masalah atau dalam mengadakan laporan yang bersifat 

oral, dan laporan kelompok yang mencoba menggunakan strategi kedua, ketiga jika 

strategi pertama tidak kerja. Berikut ini adalah sebuah format yang memuat contoh 

penilaian din. Hasil penilaian diri sendiri sebagai berikut dapat pula diisikan ke 

dalam portfolio. Semua format dapat dilihat pa.da halaman-halaman lampiran. 

C.  Penilaian dengan Jurna'L 

Penilaian jurnal merup2kan catatan terus menerus yang dilakukan siswa. 

Catatan tentang berbagai aspek tentang pendapat atau perasaan siswa setelah 

memperoleh pengalaman dalam suatu kegiatan belajar. Secara operasional, 

penilaian menggunakan jurnal adalahalatuntuk mengumpulkan data yang 

menggambarkan perasaan siswa yang Japat berupa komentar siswa yang 

rnencerminkan perasaan terhadap pekerjaan mereka. Komentar-komentar tersebut 

dapat berupa "Bila saya memikirkan matematika, maka saya ..."" Bila saya 

memikirkan perkalian dan pembagian, maka saya ...". 

Jurnal cocok untuk penilaian keterampilan berkomunikasi siswa. Dengan 

adanya jurnal suatu kesempatan untuk penilaian siswa merefleksi kemarnpuan 



mereka, sikap, dan watak, dan menilai kemampuan siswa berko~nunikasi secara 

matematika melalui tulisan mereka. Ole11 scbab itu, penggunaan jurnal berguna 

untuk:(l ) Mengembangkan tuj uan dari penulisan jumal dalarn kelas dan berbagi 

dengan siswa. (2) Membuat siswa memelihara notebooknya untuk jumal 

berikutnya. (3) Membuat mereka rnengakses dengan antre. (3) Mengadakan 

kesempatan untuk berdialog dan menambah nilai bagi pengalaman siswa dengan 

merespon entrean jurnal. (4) Membolehkan siswa, jika mer~yukai siswa ingin 

berbagi jurnal dengan siswa lain. (5) Mendorong siswa untuk mereview dan 

memikirkan jurnal yang masuk dan memollitor pengalaman belajar yang lain. (6) 

Contoh jurnal: Pemecahan masalah: maksud dari jurnal pemecahan masalah adalah 

untuk mendorong siswa untuk memandang pemecahan masalah sebagai lebih dari 

hanya latihan dalam mendapatkan jawaban. 

Selama proses penilaian formatif. se-jumlah perasaan intuitif guru adalah untuk 

melihat kemajuan siswa, lengkap dengan garnbar learning trajectory yang dibangun 

guru. Masalah interaktif dilingkungan kelas, adalah bahwa guru dan siswa 

megalami kesulitan untk mengetahui apakdl ada sumbangan terhadap proses belaajr 

kelompok dana apakah siswa belajar secara individual. Format-format yang yang 

dapat membantu kemajuan siswa adalah: 

Diskusi dengan siswa secara individu tentang pemahaman mereka. 

Observasi siswa dalam kelompok dan semantara bekerja secara individual. 

Respon-respon terbuka yang dapat diperluas, yang menghendaki hasil- 

hasil, penggunaan-penggunaan hasil diskusi olel~ kelompok atau kelas. 

Penilaian teman (Peer-assessment) dapat membatu karena siswa-siswa 

melihat langsung kesalahan-kesalahan teman mereka baik secara penuh atau 

dalam bagian-bagian, dan kemudian mencoba memberikan solusi-solusi. 

Sesudah 

Pada akhir satuan, perlakuan sebuah kluster dari kaitan-kaitan antar konsep, 

guru hendaknya menilai apakah siswa telah mencapai tujuan learning trajectory. 

Tes ini mempunyai aspek-aspek formatie and summatife aspects tergantung pada 



bagian-bagian kurikulum. Format-format test-test yang berbeda mungkin sering 

dilihat sesuai waktu, tes-tes tertulis, favorit guru tidak baik, tes yang paling baik 

merupkan kualitatif feedcack. Berikut ini adalal~ sebuah siklus pembelajaran 

yang memuat alur belajar yang dikonstruk oleh gun1 untuk perencanaarl 

pembelajaran yang mengacu pada: (a) tujuan belajar, (b) pengaturan pembelajaran 

dan aktivitas, dan (c) proses belajar yang mungkin untuk melibatkan peserta didik 

secara aktif Simon , (dalam Leikin R & Dinu S, 2002:18). 

D.Mendisain HLT 

Anggaplah bahwa guru mampu membangun alasan Hypothetical Learning 

Trajectory. Pertanyaan adalah bagaim'ma membmgm paket pertanyam penilaian 

yang lebih detail detail yang sesuai dengan rrjectory. Kita perlu menentukan variable 

dalam penghitungan sebagai berikut: 

1 .  Tingkat "Zoom" . 

2. Kontent atau idz yang besar. 

3. Level kompetensi. 

4. Konteks. 

5. Format-format.. 

6. Feedback. 

7. Pemberian grade. 

8. Keterkaitan dan keseimbangan. 

Tetaplah difikirkan bahwa kita harus pula rnempertimbangkan 9 prinsip 

penilaian di kelas. Berikut ini variable tersebut dikemukakan satu persatu secara 

ringkas. 

Level Zoom 

Suatu ide yang bagus jika kegiatan untuk sepanjang tahun dimulai melihat 

murikulum secara keseluruhan bagaimana scbenarnya kurikulm tersebut, apa pesan- 

pesan yang ada, rambu-rambu yang ada dst. Hal ini dapa? silakukan dalam unit-unit 

pembelajaran atau bab-bab dari buku. Atau kelompok-kelompok ide yang 

membentuk kluster-kluster. Urutan pembelajaran secara logis sangat dibutuhkan, 



guru perlu memperhatikan mana-mana materi yang mebutuhkan waktu yang lama 

dan dikembangkan sejauh mana dan apa-apa yang akan dihasilkan. Misalnya, 

mungkin saja beberapa konsep kembali diperhatikan yang perlu dipisahkan perbulan 

dan lain-lain, namun pada setiap level yang lebil~ tinggi dan lebih formal setiap 

waktu. Jika ini merupakan kasus, sebaiknya ha1 ini direflesi dalam paket peniiaian. 

Dari penglihatan kurikulum dalam sepanjang tahun itu, guru dapat 

mengidentifikasi tes akhir tal~un dan tes-tes kluster. Untuk semua maksud 

pelaksanaannya, kebanyakan dari waktu y'ang ternbatas format tes tertulis. Namun 

beberapa dari tes tersebut perlu dibednkan jika kita ingin menenkankan prinsip- 

prinsip. Satu dari tes dapat dilakukan dengan mudah. Dengan mudah dalam 

pandangan jauh dari rancangan, tes ini mudah secara relative, dan yang lain mungkin 

tugas rumah, tugas untuk kelompok. 

Konten 

Konten berasal dari kata content dalarn bahasa Inggeris. Konten terdiri h i  dua 

makna yang berbeda. Secara secara keseluruhan atau yang mencakup satuan yang 

diajarkan. Pada akhir tahun, selalu diadakan ujian merupakan keseluruhan juga pada 

sepanjang tahun. Implikasinya adalah siswa diinformasikan tentang keseluruhan 

konten yang jauh dalam kemajuan. Ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan 

dalarn melihat konten. Ketiga ha1 itu adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana seharusnya kesamaannya atau ketidak samaannya item-item dalam 

hubungannya dengan bahan-bahan siswa'? Apakah kita menguji merupakan 

barang tiruan? Atau hasil, atau transfer? 

2. Apakah ada kaitan-kaitan dengan subjek dan konsep lain? Apakah guru 

memikirkan ide-ide besar? Dan untuk sejauh mana? 

3. Apakah ada keseimbangan antara lebih formal dan What is the balance between 

matematika yang more formal dengan yang. informal? 

Kaitan ini secara langsung untuk level-level kompetensi-kompetensi matematika. 

Kompetensi 



Untuk semua level kompetensi disajikan dalam semua tes, namun sebaihya 

lebih rendah karena tes-tes tersebut mengambil waktu sedikit. Untuk membuat 

penyebaran yang sama pada ketiga level dalam istilah banyaknya item. Untuk tetap 

pada penycbaran item-item pada level yang berbeda dan bagaimana penanlpilan 

siswa pada le77el yang berbeda dan bagaimana siswa berpenampilan secara relative 

dalam rangka mampu untuk memberik'an umpan balik yang berkualitas secara kelas 

dan secara individual. Beberapa dukungan dalam menemukan item-item untuk level 

yang lebih tinggi, dan bagaimana untuk tetap penyebaran sepanjang tahun dapat 

ditemukan penggunaan teknologi untuk penilaian. 

Konteks 

I Jarak konteks dalam dunia nyata siswa adalah sebuah aspek bahwa guru 
I 

I membutuhkan pengontrolan dalam kepekaan bahwa setiap lingkungan kelas dapat 
mengenaralisasikan aturannya sendiri (kontrak penilaian memainkan peranan yang 

I 

penting). Jika guru mengambil berita dari media yang berbedaan ketika 
I 

mendisksikan suatu poin dalam suatu pelajaran, maka seseorang boleh 

mengharpencaran yang luas dari jarc* dari kasus dengan setiap siapa yang 
I 

memfasilitasi konsep tertentu dekat ke rumah dan kesekolah. Ada siswa yang merasa 

percaya diri dengan konteks yang dekat dengan kehidupan mereka. Untuk suatu 

kejutan, konteks yang berhubungan dengan lingkungan, alarn, dan kehidupan sehari- 

hari dalarn pandangan luas dapat memotivasi siswa belajar dengan baik rnisalnya 

masalah yang manantang. 

Menggunalan format tersebut akan lebih bagus dari berupa ujian atau seperti 

karakter sumatif. Hal ini adalah benar karena dalam berdiskusi guru akan segera 

mencatat apakah suatu kontek tertentu dapat dilihat oleh siswa tertentu. Relevansi 

konteks merupakan suatu yang penting pula dipertimbangkan. Jika guru mengambil 

pemecahan masalah, demikian pula sebagai suatu yang penting dari aspek 

matematika, maka yang pasti adalah perlu menyatakan apa yang akan dilibatkan, 

yang lebih disukai, urutan konteks merupakan dasar utarna. Penggunaan format yang 

lebih komplek walaupun memperluas respon dari pertanyaan-pertanyaan yang ditulis 

sering mengadakan kesernpatan-kesempatan yang bagus. 



Akhirnya, hal-ha1 yang nyata dari konteks perlu diperhatikan. Dalam 

pelaksanaannya, guru dan siswa perlu menlbatasi yang akan dibahas. Walaupun dapat 

dilihat karena sedekat mungkin dengan kenyataan tanpa kehilangan relevansi dengan 

matematika, ada juga contoh yang baik hendaknya yang dapat d imbi l  dari yang 

nyata dan yang tidak nyata dari masalah-masalah yang autentik selingga diperoleh 

masalah yang bagus. Masalah berfungsi dalam lingkungan kelas dan didefinikan oleh 

guru dnn siswa. 

Formats. 

Pcrlu dipet-timbangkan bahwa pemilihan format hendaknya berimbang. Bila kita 

mempelajzri belajar dengan frujeclory, maka seseorang tidak dapat hanya 

mengidentifikasi kesempatan-kesempatan penilaian yang penting dan memnilih 

format-format. Nanrnun secara umum, orang tersebutdapat mcngatakan sesuatu 

tentang pilihannya. Itu buktinya bahwa percakapan d m  observasi merupakan mode 

yang terus menerus dari operasi bersamaan dengan pekerjaan n~mah. Apakah itu 

tidak remeh-temeh yang hams dilaksanakan dengan struktur dan focus pada konsep 

kunci. Juga beberapa kebutuhan pemberian skor siswa tetap berlangsung pada 

format-fcrmat ini. 

Secara beraturan, beberapa jenis tertulis dengan waktu terbatas menjadi tulang 

punggung dari system penilaian kita. Dcngan menduga, kita mempunyai kualitas 

item-item yang tidak ada salahnya. Ini dapat beragam dari yang sebentar dari 10- 

minit quiz sampai dua jam memecahkan masalah. Kita juga membutuhkan 

penekanan pada lebih format-format penilaian yang bersifat membangun. 

Persyaratan minimal untuk system penilaian meliputi penilaian diri sendiri, dan 

pekerjaan rumah berfungsi paling kurang bagian dari penilaian. Mendisain dan juga 

kesimpulan yang cocok dari pertanyaan-pertanyaan. Soal-soal yang cocok adalah 

berupa open-ended atau soal-soal yang komplek. Kadang-kadang mudah untuk 

mendisain tugas projek seperti pertanyaan: Apakah pola lampu hijau dan merah di 

persimpangan jalan optimal dalam hubungannya dengan kesibukan lalu lintas? 

Masalah seperti itu sehubungan dengan maslah pelaksanaan, logistik, tingkat 

individual, sampling data, dan laporan di sekolah atau di luar sekolah, tidak 



menyebutkan bagaimana mengatasi rnaslah dengan laporan yang berbeda bila 

pemberian skor, pemberian grade, dan umpan balik didiskusikan. Guru hendaknya 

hati-hati untuk tidak jatuh ke dalam lobang namun area yang benar-benar komplek 

dari penilaian tanpa pengalaman sehubungan dengan format-farmat. 

Umpan Balik (Feedback) 

Feedback level pelaksanaan berhubungan langsung dengan farmai penilaian. 

Jika kita berada dalarn suatu ceramah feedback is tentu saja perlu dan segera, ini 

dalah suatu tantangan. Guru reaksi tanpa banyak kesempatan unttlk membayangkan. 

Dengan 'dcmikian, mereka mengambil resiko tidak menangkap dengan lengkap 

makna dari perkataan siswa. Ketajaman pendengaran dan penglihatan menghendaki 

umpan balik selama pcrcakapan, terutana terutama kita lnemandang suatu hal 

bagian dari system penilaian. Semakin baik gambaran HLT, semakin b a p s  

pelaksanaan proses belajar. 

Membcri feedback adalah cara yang beresiko, ini tidak pernah efektif dalarn 

pencapaian siswa. Dalam belajar siswa mendaknya sudah menjadi karakter dari dan 

membayangkan Proses ini kaciang-kadang dapat dilihat dalam sebuah diskusi namun 

dengan feedback berupa tes tertulis. Membuat siswa menyadari apa yang terdapa: 

dalam feedback hendaknya pada semua kesempatan. Dalarn cara ini penyesuaian 

lingkungan kelas untuk nonna sosiao-matematika (Cobb, Yackel, & Wood, 1993), 

adalah sebuah tugas yang terletak pada guru yacg ingin untuk meningkatkan 

mengajarnya dan proses belajar. Hal ini meliputi sebuah diskusi dalarn kelas dari 

beberapa sjawaban siswa dan feedback yang diberikan guru. 

Pemberian skor dan Grading 

Siswa hendaknya ditawarkan suatu gambaran yang jelas dan transparan dari 

pemberian skor dan grading (A, R, C, D, atau E) untuk setiap format-format penilaian 

yang dipilih. Senebenarnya, siswa butuh informasi tentang skor tertentu yang mereka 

peroleh untuk suatu pekerjaan yang bagus, atau suatu saran berbeda untuk suatu 

anggun. Untuk ini guru perlu mendiskusikan bagaimana cara melakukannya yang 

terbaik. 



Koherensi and balance 

Jangan diberi siswa pilihan ja~nak dalam tahun-tahun dan sebaiknya kemudian 

membuat projek pada akhir kegiatan Rancanglah suatu penilaian yang jitu 

(trajectory) yang benar-benar berkaitan dan berimbang. Walaupun demikian, sulit 

bagi guru mempertimbangkan variable-variabel yang membutuhkan keseimbangan- 

keseimbangan seperti: tingkat-tingkat kompetensi, materi dari yang formal ke yang 

informal, d m  kemungkinan-kemungkinan untuk umpan balik. Untuk itu semua guru 

membutuhkan contoh-contoh yang konkret dari suatu Hmothetical Assessment 

Trajectory (HAT) dan kurikulum untuk setahun. 

Learning trajectories merupakan deskripsi dari berpikir dan belajar anak 

terutama dalam ranah matematika, dan sehubungan dengan dugaan-dugaan atau 

perkiraan-perkiraan melalui sekumpulan tugas belajar yang didisain untuk 

menirnbulkan proses tindakan-tidakan otak. Dengan membuai dugaan-dugaan 

sementara, siswa melalui suatu gerak maju yang berkembang melalui level-level 

berpikir, dan diciptakan dengan tujuan untuk mendukung pencapaian anak dalam 

domain matematika tertentu. Komponen dalam trajektori, (1) tujuan belajar yang 

kelihatmya mudah untuk mengkatrol, dan (2) guru berpengalaman juga akan 

mampu untuk mengembangkan suatu perencanaan kegiatan belajar. Mungkin 

komponen yang tersulit adalah hypothesis dari proses belajar yang sesungguhnya. 

Untuk itu guru hams belajar banyak meneliti tentang berpikir siswa, sehingga (3) 

guru tersebut lebih mampu memprediksi dan mengantisipasi proses belajar siswa. 

Pada pelaksanaannya, pembelajaran menjadi labih besar dari waktu kewaktu 

dengan guru menggunakan sekumpulan urutan dari pengalaman dan tugas-tugas 

pembelajaran yang dihipotesiskan untuk menimbulkan proses atau tindakan otak yang 

mengembangkan atau memajukan dalam petunjuk yang diingin (penggunaan 

kurikulum dan bahan-bahan yang didisain berdasarkan jenis hipotesis. Disain sebuah 

Kemajuan Penilaian Dugaan meliputi sebelum, sedang, dan setelah penilaian. 



Sebelum pelaksanaan kegiatan meliputi tes lisan, tes sellubungan dengan 

pendengaran, tes yang digunakan, tertanyaan yang open-ended, clan format-format 

tes. Selama trajectory penilaian meliputi: (1) Item-item yang n~enguji tentang hasil. 

(2) Item-item yang digeneralisasikan, (3) Pertanyaan lisan, ditanyakan ketika siswa 

mendiskusikan topik, dalam ha1 ini menggunakan format percakapan, (4) Quizz-quiz 

pendek, (5) Pekerjaan rumah, dan (6)  Penilaian diri sendiri, penilaian dengan Jwnal, 

Diskusi dengm siswa secara individu, Observasi, Respon-respon terbuka yang dapat 

diperluas, dan pcnilaian teman. Pcnihian sesudah meliputi pencapaian tujuan 

learning tr~rjectory. Tes ini mempunyai aspek-aspek formatie and summatife aspects 

tergantung pada bagian-bagian kurikulum. yang mengacu pada: (a) tujuan belajar, (b) 

pengaturan pembelajaran dan aktivitas, dan (c) proses belajar yang munglun untuk 

melibatkan peserta didik secara aktif Simon , (dalam Leikin R & Dinu S, 2002: 18) 

Untuk rnendisai trajectory, kita pcrlu menentukan variable dalarn penghitungan 

yang meliputi berbagai istilah sebagai berikut:Tingkat "Zoom", kontent atau ide yang 

besar, Level kompetensi, Konteks, Fonnat-format, Feedback, Pemberian skor dan 

grading, dan Keterkaitan dan keseimbangan. 



BAB VII 
PENILAIAN MIATEMATIKA 

MODEL DE J LANGE 

Bila konstruktivisme mengendalikan pengembangan kurikulurn dan 

mengonstruksi pengetahuan, maka paradigma proses penilaian pembelajaran 

memperoleh dampak seperti permainan domino. Sebagaimana penilaian secara 

konvensional tentu saja ada yang tidak cocok lagi digunakan. Banyak guru yang 

belurn menerima ha1 ini, namun maksud dari penilaian ini adalah bahwa pendidikan 

matematika dengan konstruktivist atau realistic yang proses belajarnya dapat hanya 

dinilai dengan penilaian prosedur. Penilaian prosedur ini diturunkan dari beberapa 

prinsip tertentu. Misalnya. Popper (1968) dan and Phillips (1987) mengemukakan bahwa 

theory dapat hanya diuji dalam istilah prinsip-prinsipnya sendiri. Kebanyakan waktu dan 

konteks akan dilibatkan dunia nyata matematika matematika itu sendiri paling kurang dalam 

pendekatan pendidikan matematika realistic. Dengan demikian, pertanyaan adalah adakah 

penilaian nlencerminkan teori belajar? Disis lain, pengertian baru tentang belajas 

mempengaruhi ide tentang penilaian yang sesungguhnya. Sehubungan dengan tujuan 

pembelajaran matematika, yakni penalaran dan kornunikasi dan pengembangan sikap, lnaka 

pada bagian ini akan memuat tentang level-level penilaian, pcranan komteks, informasi yang 

perlu dan yang memadai, dan perbedaan format dan tes. 

A. Level-level Penilaian 

Sebenarnya tidak ada perbedaan yang jelas antara keterampilan-keterarnpilan 

pada level-level, karena Selanjutnya, kompetansi pada level 3, sering bergabung 

dengan keterampilan dan kompetensi yang terdapat apda level 1 dan 2. Level 3 

sehubungan dengan penalaran secara matematika, yang diharapkan dari penampilan 

adalah: mengembangkan lambang-lambang, kosa kata, pengembangan algoritma, 

membuat generalisasi, dan membuat hubungan-hubungan. Level 3 ini merupakan 

jantung dari matematika dan kemampuan untuk melihat matematika, dan sulit untuk 

di tes. Berikut ini ketiga level tersebut di-jelaskan satu persatu. 



Level 1. Reproduksi, prosedur, konsep-konsep, dan definisi-defmisi 

Pada level ini, siswa berhubungan dengan beberapa tes-tes standar, dan studi 

perbandingan dan operasional terutama dalam format-format pilihan jamak. Aspek 

keterampilan yang diharapkan adalah mengetahui dan menggunakan prosedur yang 

bersifat rutin akan cocok pada tingkat ini. Pengetahuan-pengatahuan sehubungarl 

dengan fakta-fakta, (1) penyajian-penyajian, inengetahui, (2) ekuivalen-ekuivalen, (3) 

mengingat objek-objek matematika, (4) sifat-sifat, )5) prosedur-prosedur rutin, (6)  

penggunaan-penggunaan algoritma. dan (7) pengembangan keterampulan- 

keterampilan secara teknis (cara-cara). Sehubungan dengan operasi dan pernyatan- 

pernyataan yang memuat symbol dan iumus juga dalam bentuk standar. Item-item 

pada tingkat ini dapat pilihan jamak, isian, menjodohkan, atau bentuk-bentuk 

pertanyaan open-ended. 

Level 2. Kaitan-kaitan dan keterpaduan-keterpaduan untuk memecahkan 
masalah 

Pada level ini, siswa mulai membuat kaitan-kaitan antara materi-materi dalarn 

matematika. integrasi dalam rangka memecahkan masalah yang deserhana, siswa 

mempunyai pilihan strategi dan pilihan penggunaan alat-alat maternatika. Walaupun 

masalah-masalah yang dikemukakan merupakan masalah yang tidak rutin, siswa. 

Siswa pada level ini diharapkan dapat mendlandel bentuk-bent& penyajian- 

penyajian yang berbeda sesuai dengan situasi dan tujuan. Aspek-aspek kaitan-kaitan 

menghendaki siswa untuk mampu membedakan pernyatan-pernyatan yang berbeda 

seperti definisi-definisi, tuntutan-tuntutan, contoh-contoh, ketegasan-ketegaan yang 

dikondisikan dan bukti-bukti. 

Aspek bahasa matematika pada level ini, siswa membaca lambang, rumuskan clan 

menjelaskan, memahami hubungan-hubungannya dengan bahasa alam. Pada level 

ini, siswa juga menyelidiki, memecahkan masalah memperjelas masalah dan situasi, 

mengembangkan strategi-strategi, memecahkan, memprediksi, dan memeriksa. 

Menyimpulkan berdasarkan item-item, guru hams menarvh dalam piki rmya bahwa 

pemecahan masalah dan pennpnaan prosedur yang komplek merupakan kompetensi 

yang amat dekat dengan level 1. Sebagai contoh, memainkan peranan yang penting 
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pada level ini dalam membuat jelas dan dapat dikerjakan level kompetansi dan 

keterampilan. Item-Item pada level 2 ini , sering diletakan dalam konteks siswa 

membuat keputusan. 

Level 3. Maternatisasi, Berpikir secara Mathematika, Menggeneralisasi, dan 
insight 

Pada level 3 ini, siswa diminta untuk menyatakan situasi secara matematika. 

Mengenal dan menyaripatikan matematika yang sudah ditanarnkan dalam situasi dan 

menggunakan matematika untuk memecahkan masalah menyatakan masalah. Siswa 

hams mampu menganalisis, mengterpretasikan, mengembangkan model-model dan 

strategi-strategi mereka sendiri, d m  me~nbuat argument matematika melip~iti bukti- 

bukti generalisasi-generalisasi. Kompetensi ini meliputi komponen kritis dan 

analisis dari model-model dan refleksi pada proses-proses. 

Kornpetensi-kompeiensi ini berfungsi dengan baik bila siswa mampu 

mengomunikasikan matematika dengan betul dalam beberapa cara, secara lisan, 

tertulis, atau menggunakan visualisasi. Komunikasi maksudnya, dalam proses 

dengan dua cara yakni mampu menjelaskan dan mampu memahami dari penjelasan 

matematika orang lain. Akhirnya, guru mau menekankan bahwa siswa juga 

membutuhkan pemahaman dari hakikat matematika seperti sain termasuk budaya dan 

aspek sejarah dan memahami penggunaan matematika dalam subjek lain yang 

dihasilkan melalui model-model matematika. 

Pilihan jamak bukanlah format untuk level ini. Respon yang luas pertanyaan- 

pertanyaan dengan jawaban yang jamak, item-item yang super, atau tanva 

meningkatkan kekompolekan level lebih memungkinkarl dibuat format-format yang 

menjanjikan. Namun, rancangan dan kesimpulan dari jawaban-jawaban siswa akan 

beragam, jika tidak terlalu sulit. Karena level 3 ini jantung dari pelajaraan ini. Kita 

sebaiknya inencoba sebanyak mungkin praktek yang membolehkan siswa 

mengoperasikan kompetensi-kompetensi dengan tes-tes yang cocock. 

Ketiga level ini dapat disajikan dalam sebuah gambar yang berbentuk priramit 

yang mempunyai 3 dimensi yakni (a) konten atau domain matematika, (b) Tiga level 

berpikir matematika dan pemahaman sepanjang garis yang didefinisikan, dan (c) 

tingkat kesukaran dari pertanyaan yang dikemukakan dari yang simple ke yang 



komplek. Pada gambar dinyatakan dimensi-dimensi berupa bidang orthogonal. Pada 

pyramid dapat juga dilihat gambaran yang relative adil dari jumlah item yang 

dikehendaki seperti pemahaman-penlahaman matematika. Karena kita membutuhkan 

item-item yang sederhana pada level yang rendah, kita menggunakan lebih dalam 

waktu. Untuk level yang lebih tinggi, kita membutuhkan hanya sedikit item karena 

akan mengarnbil waktu bagi siswa untuk memecahkan masalah. 
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(de Lange, 1995). 

Gambar 1 .  Piramid peni1aia.n 

Dimensi dari yang mudah ke yang sulit dapat ditukarkan letaknya dengan 

dimensi lain yang merupakan range dari yang informal ke yang formal. Semua 

pertnayaan penilaian dapat diletakkan dalam pyramid sesuai dengan (a) level of 

berpikir disebut untuk, (b) domain konten matematik ide-ide besar, dan (c) tingkat 

kesukaran. Karena penilaian membutuhkan mengukur dan menjelaskan perturnbuhan 

siswa dalanl semua dolllain matematika d m  pada semua level berpikir, pertanyaan- 

pertanyaan program penilaian yang komplek hendaknya mengisi pyramid. Sebaiknya 



pertanynan-pertanyaan pada semua level berpikir dari beragam level berpikir, dari 

berbagai tingkat ksulitan, dan dalam semua domain konten. Yang penting d a l q  

kemampuan melihat secara matematika adalah kemampuan untuk mematematisasikan 

sebuah masalah. 

B. Aspek-aspek yang Dinilai 

Matematisasi 

Matematisasi merupakan pengorganisasikan kenyataan dengan ide-ide dan 

konsep-koilsep matematika. Dalam kegiatan pengorganisasian ini, siswa 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk menemukan 

aturan-aturan, hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang belum (Treffers & 

Gofiee, 1985). Proses ini kadang-kadang disebut matematika horizontal (Treffers, 

1987). Mengidentifikasi matematika khusus dalam konteks umurn sebagai berikut: 

I. Menskematisasikan. 

2. Merumuskan dan memvisualisasikan masalah. 

3. Menemukan hubungan-hubungan dan sifat-sifat beraturan 

4. Mengenal kesamaan-kesamaan dalam masalah-masalah yang berbeda (de Lange, 

1987). 

Segera setelah masalah diterjemahkan ke kurang atau lebih masalah matematika, 

maka dapat dipecahkan dan diperlakukan sebagai alat matematika. Alat-alat 

matematika dapat digunakan untuk memanipulasi masalah dunianya yang 

dirnodelkan secara matematika. Ini adalah proses matematika secara vertikal dan 

dikenal dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Menyajikan sebuah hubungan dalam sebuah rumus. 

2. Membuktikan sifat-siht yang raturan. 

3. Menyaring dan menyesuaikan dengan model-model. 

4. Mengombinasikan dan memadukcm model-model. 

5. Menggeneralisasi. 

Demikianlah proses matematisasi memainkan dua fase yang berbeda. Proses 

yang pertanla adalah matematisasi horizontal, yakni proses yang berjalan dari dunia 

nyata. Yang kedua, matematisasi yang bekerja pada masalah dalam dunia 



nlatematika (mengembangkan alat iilatematika dalarn rangka untuk memecahkan 

masalah). Menggambarkan solusi sehubungan dengan rnasalah utama adalah 

merupakan suatu langkah yang penting dalanl proses matcmtisasi benar-benar bahwa 

benar-benar sering tidak mendapatkan perhatian yang layak. Matematisasi juga 

memainkan semua kompetensi, karena dalam masalah kontekstual apapun seseorang 

hams mengidentifikasi matematika yilng relevan. 

Kekolnplekan matematisasi yang beragam dinyatakan pada contoh di bawah ini. 

Contoh 1. (Level 2) 

Sebuah kelas membunyai 32 siswa. Rasio perempuan dan laki-laki 5:3 Berapa 

banyak anak perempuan di kelas itu: 

Contoh 2. (Level 3) 

Di sebuah kota tahun 2005 tersedia dana Pembangunan Rp 3 milyar, dialokasikan 

untuk dana pendidikan Rp 500 juta. Tahun berikutnya dana pembangunan Rp 5 

milyar, dialokasikan untuk pendidikan Rp 800 juta,- Jelaskanlah rasio biaya 

pendi'dikan pada kcdua tahun tersebut, apakah meningkat atau semain turun? 

Kedua soal tersebut ditujukan kepada kelas 5 dan kelas IV. Kedua soal tersebut 

sarna-sama konsep rasio. Namun soal nomor I matematisasinya sederhana, dan 

soal yang kedua matematisasinya lebih komplek. 

C. Untaian-untaian Matematika dengan Idea-ide yang Besar 

Kurikulum matematika diorganisir sedemikian rupa sehingga m e ~ p a k a n  

pengetahuan yang dibagi menjadi perhitungan-perhitungan dan iumus-rumus. 

Pengorganisasian ini membuat siswa untuk tidak muning melihat matematika sebagai 

pengetahuan yang ilmiah dan berkesinambungan yang terpencar kedalam berbagai 

lapangan dan hubungan dan aplikasi-aplikasi. Jika siswa tidak melihat matematika 

sebagai konsep-konsep dan hubungan-hubungan, maka matematika muncul sebagai 

kumpulan potongan-potongan pengetahuan factual yang terpisah-pisah. 

Apa matematika itu? Jawabannya tidak sederhana. Akan ada orang menjawab 

bahwa matematika adalah :pelajaran tentang bilangan, atau "Matematika adalah 

pengetahuan tentang bilangan. Pernyataan matematika sebagai pengetahuan tentang 



pola-pola adalah suatu kcsalahan konsep tcrbesar berdasarkan deskripsi tentang 

matematika 2.500 tahun yang lalu. Penyajian matematika berkembang, dengan 

adnya kegiatan-kegiatan dunis luas, merupakan alat yang penting untuk banyak 

domain seperti banking, engineering, manufacturing, medicine, social science, and 

physics. Ledakan dari kegiatan matematika telah mengambil bagian pada abad 21 ini 

secara dramatis. Bersamaan dengan ini, kurikulum matematika dari tahun ketal~un 

diubah yang hendaknya merupakan untaian yang semakin bagus. 

Semain beralasan perbandingan-perbandingan subjek matematika dalarn 

kurikulum, kekomplekan dan relevansinya. 

Selajutnya, matematika hendaknya relevant, mempluiyai makna bahwa 

matematika sebaiknya dilihat sebagai bahasa yang menjelaskan pola-pola baik pola 

dalam alam maupun pola dalam pikiran manusia. Pola-pola yang dapat dinyatakan 

dan diorganisir atau dibayangkan, difikirkan, statis dan dinamis, kualitatif dan 

kuantitatif, murni penggunaan atau hanya sekedar rekreasional yang menarik. Hal 

itu semua dapat muncul dari sekeliling dunia kita, dari yang ruang yang lebih &lam 

pekerjaan otak manusia (Devlin, 1994). Untuk alasan ini kita memilih clan 

mengorganisasikan konten matematika yang relevan yang terdapat disekeliling kita 

yang disebut dengan "ide yang besar" atau "tema-tema." 

Banyak Ide besar dapat diidentifikasi dan dijelaskan. D a l m  kenyataannya, 

domain matematika sangat kaya dan beragam bahwa tidak mungkin untuk 

mengidentifikasi sebuah daftar yang melelahkan dari ide-ide besar. Hal ini penting 

untuk tujuan penilaian kelas, atau untuk ide-ide besar apapun, untuk berbagai 

penyajian yang memadai dan untuk mengetah~i hal-ha1 yang penting dalam 

matematika dan hubungan-hubungannya. Berikut adalah daftar ide-ide besar dari 

matenlatika yang memenuhi persyaratan ini: 

1. Perubahan dan pertumbuhan . 
2. Ruang dan bangrui 
3. Penalarm kuantitatif. 
4. Ketidak pastian 

Perubahan dan Pertumbuhan 

Setiap fenomena alam merupakan pernyataan dari perubahan. Sebagai contoh, 

makhluk hidup bertumbuh, siklus ~nusim, pasang surut dan alirannya, siklus 



pengangguran, indeks-indeks pertukaran mata uang. Semuanya itu bertumbuh 

dengan matematika dapat berfungsi untuk melihat kemajuan tersebut. Pola-pola 

perubahan menurut Stewart (1 990) adalnh sebagi berikut: 

1. Menyajikan kembali perubahan-perubahan dalarn suatu bentuk yang 

komprehensif. 

2. Memahami perubahan secara fundamental. 

3. Mengakui tipe-tipe tertentu dari perubahan bila terjadi. 

4. Menggunakan teknik-tekni untuk untuk dunia luar. 

5. Mengontrol setiap perubahan universal untuk keuntungan yang terbaik. 

Kompetensi-kompetensi ini sehubungan dengan kemampuan melihat 

matematika dan kompetensi yang dikemukakan pada kerangka kerja bagian 

terdahulu. Sebagai contoh, dalam geolnetri seseorang dapat mengeksplorasi pola- 

pola di alam, pada arsitektur, pada kesebangunan dan konkruensi dapat berperan 

disini, seperti pertumbuhan luas dengan keliling. Pertumbuhan pengukuran- 

pengukuran secara empiris, d m  pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika membuat 

kesimpulan dari bagaimana data bertumbuh. Aspek-aspek dari analisis data konten 

statistika. 

Penalaran Kuantitatif 

Karl Friedrich Gauss' (1 777-1 855) mengemukakan cara menjumlahkan numbers 

from 1 to 100, dengan cara sebagai berikut: tulislah penjurnlahan yang naik dari 1 

sampai dengan 100 sebagai berikut, tulis di bawahnya dengan cara menurun dari 100 

sampai dengan 1 seperti di bawah ini: 

1 + 2 + 3 +  ...+ 98+99+100 

100+99+98+ ...+ 3 + 2 + l  

Sekarang tambahkan bilangan-bilangan yang satu koloin, sehingga anda dapatkan 

jumlah sebagai berikut 

101+101+101+ ...+ 101+101+101 

Semuanya adalah 100 buah penjumlahan 101. Untjk mencari hasilnya dapa 

dilakukan sebagai berikut: 



hi adalah hasil2 x yang ditanyakan. Dengan demikian, jawabannya adalah 

% x 10.100 = 5.050. 

Berbicara tentang pola, kita dapat memperluasnya secara lebih lanjut dengan 

membuat rumusan-rumusan yang memberikan situasi urnum dari masalah Gauss ini, 

sebagai contoh salah satu rumusan adalah sebagai berikut: 

Rumus ini juga terdapat pada geo~neti yakni pola geometri yang dikenal dengan 

n(n + 1) 
narna bilangan segitiga: dengan bentuk: . Pola geometri tersebut adalah 
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yang disebilt pola setiga tersebut sebagai berikut: 1, 3, 6, 10, and 15 ditunjukkan 

pada gambar 2 beriku: 

Gambar 2. Lima bilangan segitiga yang pertama ( l ,3 ,6 ,  10, dan 15) 

Penalaran kuantitatif lebih merupakan situasi matematika yang bagus. Penalaran 

meliputi kepekaan bilangan yang meliputi operasi, merasakan besarnya bilangan, 

pindar dalam berhitung, secara mental, estimasi-estimasi. Howdcn (1989) 

menambahkan bahwa peka terhadapa matenlatika menjadi dekat dengan mampu 

melihat matematika dalam definisi yang luas (Howden, 1989). Peranan penalaran 

kuantitatif, ketertarikan dari dalam terhadap bilangan, dm tidak kaget dengan bentuk- 

bentuk konsep bilangan dan keterampilai~ merupakan fundamental penalaran dalam 

mengaplikasikan matematika, dan scbagai inti matematika. Dalam kelas-kelas awal 

anak-anak mulai dengan matematika yang didisain untuk mengembangkan prosedur 

berhitung dari aritmatika sehubungan dengan pemahaman konsep-konsep yang 

dikehendaki untuk memecahkan masalah yang bersifat kuantitatif, dan membuat 

keputusan-keputusan. 



Quantitative literacy requires an ability to interpret numbers used to describe 

random as well as deterministic phenomena, to reason with complex sets of 

interrelated variables, and to devise and critically interpret methods for quantifying 

phenomena where no standard model exists. 

Melihat secara bilangan (Quantitatively literate) siswa membutuhkan suatu 

kemampuan yang fleksibel untuk (a) mengidentifikasi hubungan-hubungan yang 

penting dalarn situasi-situasi baru, (b) menyatakan hubungan-hubungan terswebut 

dalam bcntuk-bentuk symbol yang efektif. (c) menggunakan alat berhitung untuk 

memproses informasi, dan (d) menafsirkan hasil-hasil perhitungan (Fey, 1990). Ini 

adalah suatu batas ide besar berikuttlya yang tidak tentu. Di sekolah dasar 

penekanan adalah pada penalaran berhitung, ada tempat untuk untuk penalaran 

kuantitatif termasuk kreativitas, dan pemahaman konsep. Siswa mengelal~ui 

bagaimana mengalikan namun, mereka tidak punya ide untuk menjawab "Apa 

perkalian itu?" Siswa amat miskin dengan pendidikan masalah isomorphic, atau 

masalah yang dapat diselesaikan dengan alat yang sama. Sebagai contoh, 3 masalah 

sehubungan dengan ratio. 

1) Hari ini Tuti mengadakan suatu jamuan. Tuti membutuhkan 100 kaleng Coke. 

Berapa banyak paket harus dibeli Tuti, jika 1 paket memuat 6 kaleng Coke? 

2) Yuly harus memilih kendaraan sepeda atau motor ke rumah neneknya yang 

jaraknya 3250 m. Yuly manlpu bersepeda dengan kecepatan 12 menitkn, 

dan hanya selama 27 menit. Motor tersebut memiliki bahan bakar 0,9 liter, 

dan setiap krn menghabiskan bahan bakar 0,33 liter. Kendaraan manakah yang 

&an digunakan Yuly agar dia sampai ke tujuannya? 

3) Seratus duapuluh siswa akan pergi karyavfisata, dengan menyewa bus. Jika 

setiap bus memiliki 26 tempat duduk, berapa banyak bus yang akan dirental 

oleh sekolah tersebut? 

Ketidakpastian 

Ketidakpastian dimaksudkan merupakan dua ha1 yakni: data dan kesempatan. 

Rekomendari yang dikemukakan adalah sehubungan dengan statistika dan 

kemunglunan. Rekomendari ini dikemukakan karena penekanan ketidakpastian 



adalah menganalisi data keterampilan mengumpulkan data. Ide besar dari 

ketidakpastian sehubungan dengan berbagai ketidak pastian dari tujuan 

pembelajaran tentang data dan kesempatan. Variasi merupakan konsep yang sulit dan 

berhubungan dengan siswa yang rnulai harapan dunia perkalian mereka ditentukan. 

Mereka belajar dengan cepat dengan mengharapkan sebuah jawaban benar dan yang 

lain salah. Paling kurang bila menjawab secara bilang'm. Variation tidak diharapkan 

dan tidak pula menyenangkan. 

Berpikir secara statistic meliputi penalaran yang penalaran dari ketidakpastian 

data sebaiknya merupakan bagian dari pikiran dari setiap warganegawa yang 

cerdas. Elemen utanla adalah: 

1. Kehadiran dimana-mana dari variasi dalam proses. 

2. Membutuhkan data untuk proses. 

3.  Disain dari data dengan variasi dalam pikiran. 

4. Besaran dari variasi. 

5. Penjelasan variasi. 

Menganalisis data dapat membantu siswa belajar matematika. Hal ini perlu, 

karena dengan analisis data dapat mencari pola-pola tanpa melnpertimbangkan 

apakah data representative atau tidak. Gejala yang mempunyai ketidak pastian hasil 

individu tetapi sebuah pola dari hasil dalam banyak pengulangan yang disebut 

random. Ahli ilmu jiwa telah enunjukkan bahwa intuisi kesempatan kita berlawanan 

dengan atur'ul dari kemungkinan. Pcnjelasan prioritas dari analisis data merupakan 

kemungkjnan secara formal. Kesimpulan merupakan suatu yang penting dalam 

belajar ketidak pastian. 

Metode-metode Penilaian di kclas 

Penilaian berhubungan erat dengan tugas guru, pilihan-pilihan dan dilemma. 

Bagaimana kita mengorganisir interaksi, dan bagaimana kita menilai hasil? Apa 

tugas yang bermanfaat dan bagaimaila kita dapat menilai argument? Bagaimana kita 

mengamati dalam cara yang layak sesuai derigan yang diarnati? Untuk berbagai 

alasan, dapat dikatakan bahwa tidak ada pertanyaan yang sederhana atau mudah 

untuk melaksanakannya jawabannya. 



Alasan yang paling jelas, adalah bahwa penilaian merupakan rajutan belajar dan 

mengajar. Tidak betul pernyataan bila belajar selesai maka mulailah penilaian. Alasan 

lain adalah bahwa konteks socio-cultural memainkan peranan terbesar. Guru perlu 

mencari informasi tentang jalannya eksperimen di kelas dan hasil obsewasi, 

penilaian teman, penilaian diri sendiri dan juga melebihi dari format-format 

penilaian yang biasa;kemungkinan-kemungkinan, dan kualitas-kualitas, bagaimana 

memilih format yang layak; dan bagaimana member skor tugas-tugas. Guru hams 

mernilih bcrdasarkan prinsip matematika yang dibutuhkan dan yang relevan, yang 

benar-benar-benar berkaitan dengan dunia nyata; dengal demikian perhatian khusus 

harus diberikan kepada pilihan, peranan, dan fbngsi dari konteks dalam penilaian. 

Aspek ini memmainkan peranan penting dari penilaian, jadi kita memulainya dengan 

mendiskusi kan konteks. 

Konteks-konteks 

Konteks memainkan peranan terbesar pada sebuah perangkat penilaian 

pemahaman konsep-konsep secara mendalanl. Berbagai konteks dibutuhkan, range 

juga berperan untuk konteks. Variasi dibutuhkan unbk meminimalkan kesempatan 

isu yang muncul dan fenomena yang tidak relevan dengan buclaya. Iiange pertanan 

untuk konteks membutuhkan elaborasi lebih jauh karena pengaruhnya pada apa yang 

sedang diukur sehubungan dengan peranan. Meyer (2001) membedakan 5 peranan 

konteks dalam penilaian: (a) untuk memotivasi. (b) untuk aplikasi, (c) sebagai 

sumber matematika, (d) sebagai sumber strategi penyelesaian, (e) sebagai smtu 

terminal pemahaman. 

Ja rak  untuk Siswa 

Konteks adalah sesuatu yang terdekat secara pribadi pada kehidupan sehari-hari 

siswa. Yang terdekat yang lain dari siswa adalah kehidupan sekolah mereka yakni, 

kerja, sport, kehidupan bermasyarakat dan konteks-konteks ilmiah juga merupakan 

konteks kehidupan sehari-hari anak. Dalam cara ini, dapat didefiniskan kurang lebih 

adalah skala yang kontinu sehubungan dengan aspek kerangka kerja. Walaupun 

tidak begitu jelas, bagaimana "jarak" ini mempengaruhi penan~pilan tugas-tugas 

mereka. Aspek ini butuh pengkajian lebih jauh, tanpa pengkajian dengan pen& hati- 
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hati, kita mungkin beiu~n dapat mengatakan lebih dekat pada konteks, atau konteks 

yang lebih menarik bagi anak-anak atau lebih cocok untuk tugas yang lebih ilmiah. 

Kata-kata fantasi ditawarkan juga sebagai konteks yang popular yang dalamnya 

siswa berfantasi dan kreatif yang menlbawa dengan relevan, namun tidak autentik, 

kegiatan matematikanya. Tentu saja kita tidak dpat mengukur jarak untuk setiap 

individu siswa, jadi kita hams membuat dugaan-dugaan tertentu. Sebuah dugaan 

penting karena dapat menghubungltan secara langsung kepada prinsip-prinsip yang 

membimbing adalah bahwa jar& untuk konteks tertentu mungkin berbeda untuk 

percmpuan atau laki-laki. Kita hams menyadari konteks untuk tipe-tipe laki-laki dan 

perempuan. Riset Van den Heuvel-Panhuizen d m  Vermeer (1999) menemukan 

bahwa laki-laki melakukan eksperimen lebih baik mengenai pengetahuan bilangan 

dan pengukuran dalam dunia nyata sehari-hari, tetapi perempuan memperlihatkan 

lebih baik pada item-item algoritma atau prosedur yang dibutuhkan. 

Aspek lain dari koteks menggunakan yang kita butuhkan untuk menyadari apa 

peranan item-item penilaian. Sebenarnya, banyak item tidak mempunyai konteks, 

namun matematika itu sendiri bagian dari kehidupan dunia nyata, jadi walaupun 

terbatas. kita masih dapat membuat item-item yang meliputi konteks. 

Relevansi dan Peranan Konteks 

Konteks dapzt disajikan hanya untuk membuat masalah merupakan sebuah 

masalah dunia nyata. Walaupun banyak konteks dalam dunia nyata perlu juga 

difikirkan untuk rnrnenghindari konseks seperti pencopet, menyamar, atau 

pembunuhan, dll. Jadi sayarat konteks adalah relevan dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah atau untuk membuat suatu kesimpulan. 

Pengpnaan konteks muncul bila benar-benar dibutuhkan untuk merninimalkan 

matematisasi masalah dalam rangka memecahkan masalah. Dan membutuhkan 

seseorang mesefleksi jawabannya dalam konteks untuk menyimpulkan apakah 

jawabannya salah atau betul. Jadi perlu dibedakan antara urutan penggunaan konteks 

dengan peranannya dalam proses matematisasi. Pada urutan pertama, kita telah 

matematisasikan  nasala ah pernlulaan ilanlun pada urutan kedua penekanan banyak 

pada proses (de Lange, 1979, 1987). 



Untuk alasan ini, kita mengharapkan urutan pertama penggunaan konteks 

kebanyakan dalam item yang pendek, sebagai c o ~ ~ t o h  pilihan jamak; open-ended; 

jawaban singkat). Namun urutan kedua penggunaan konteks sering terbatas untuk 

format-format yang membolehkan untuk proses yang berorientasi pada kegiatan yang 

benar-benar me~vakili kompetensi-kompetensi dan keterampilan-keterampilan level 3. 

Sebutan khusus hendaknya dibuat menggunakan konteks urutan ketiga. Dalam 

yang mana konteks melayani pembentukan konsep baru dalam matematika. Sebuah 

contoh yang simple adalah menggunakan model bus sebagai model penjumlahan dan 

pengurangan (Van den Brink, 1989). 

D. Penilaian Versus Tiruan Versus Konteks yang Sesungguhnya 

Bila penekanan pendidikan matematika mempersiapkan warganegara yang cerdas 

dan informal maka kita han~s  benirusan dengan semua jenis konteks nyata. Kita 

harus bel-1-usan dengan masalah polusi, keamanan jalan raya, dengan pertumbuhan 

penduduk. Namun, apakah kita memisahkan konteks tiruan, atau yang 

sesungguhnya? Jawabannya tidak, tetapi kita harus menyadari bahwa ada yang 

berbeda untuk siswa. 

Sebuah konteks yang sesungguhnya memuat elemen yang bentuknya tidak 

digambarkan rnisalnya mengadakan kenyatan secara fisik, social, praktek-praktek 

sain. Mereka adalah dari yang ideal, menyesuaikan dengan mode, atau alamiah 

secara umum. Sebagai contoh, jika jalan raya dimodelkan yang terletak di kota C 

dipertimbangkan untuk sebuah masalah kemacetan di sebuah kota, ini hanya label 

dari jalan raya, kota, dan kemacetan yang nyata, maka kota, jalan raya, dan kesibukan 

jalan raya adalah kenyataan yang tidak autentik. 

Untuk semua penggunaan koteks, kondisi-kondisi adalah bahwa matematika 

membuat mereka mampu menganalisa situasi, kadang-kadang sebelum dibangun 

atau diletakkan pada praktek. Sekarang mari kita kembalikan perhatian kita kepada 

bentuk umum yang memainkan peranan dalam semua metode penilaian dan dalam 

bagian besar dapat ditentukan apakah tidak kita dapatkan pedaian yang bagus 

dalam pemahaman siswa bahwa siswa sedang mau atau bersemangat untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru. Yang pertama kita akan mendiskusikan 



aspek-aspek praktek harian di kclas yang tidak selalu dipel-timbangkan sebagai 

aspek-aspek penilaian yang berharga seperti percakapan, observasi, dan pekejaan 

rumah. 

Berbicara 

Berdiskusi, menjelaskan, membenarkan, menerangkan, dan memberikarl analogi- 

analogi, yang kesemuanya merupakan penalaran mateaatika di kelas. Dengan sebuah 

argument untuk rnrnendapatkan penyelesaian atau definisi dipertimbangakan secara 

defmisi atau secara urnum yang dipertimbangkan dapat mendukung kemajuan belajar 

siswa secara keseluruhan di kelas atau secara individual (Wood, 1998; Cobb, Yackel, 

& Wood, 1993). Kelas yang di bawah kondisi tertentu, argumentasi memberikan 

pengaruh pada belajar siswa. Interaksi kelas didasarkan pada asurnsi bahwa siswa 

pada berbagai level kompetansi matematika dan keterarnpilan sosial terdapat 

penyusunan yang berbeda (Krurnmheuer, 1995). Berikut ini adalah sebuah contoh 

masalah yang terdapat dalam social yang dapat dilakukan percakapan terhadap data 

sebagai berikut: 

Siswa A: Bagaimana kita melakukan hi? 

Siswa B: Jumlahkan kemudian bagi.. 

Siswa C: Ya, tetapi apa? 

Siswa B: Saya tidak tahu, Baiklah, ada 3,650 famili. 

Siswa C: OK, dibagi dengan 7. 

Banyak anak dalam sebuah keluarga 

0 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 atau lebih 

Banyak Famili dalam ribu 

1,176 

810 

1,016 

4 17 

149 

59 

23 

16 



Siswa A: 

Guru : 

Siswa : 

Siswa : 

Gum : 

Guru : 

Guru : 

Siswa : 

Guru : 

Siswa : 

Siswa : 

Ini kurang dapat dipahalni . . 

Apa yang dimaksud dengan famili? 

Mum, ayah, Ibu dan anak. 

Jadi kita hams mendapatkan berapa banyak anak dalam sebuah famili. 

Berapa banyak anak di sini? 

28 atau lebih. Oh tidak, itu tidak bisa dipahami. 

Berapa banyak famili yang tidak ada anaknya? 

1,176 

Berapa banyak anaknya? 

(dengan heran) Tidak ada! 

It artinya 8 10 famili tidak ada anak di dalamnya. 

Sebuah percakapan yang memberikan infonnasi penting dalanl percakapan yang 

menarik di kelas tentang proses belajar mengajar, dan sedemikian pentingnya bagian 

dari penilaian. Tentang penalaran, dengan data dari luar. Kegiatan difokuskan pada 

pertanyaan apakah pengenalan kecepatan polisi untuk menangkap cialam zone 

dengan dengan kecepatan 500 M j a m  memperlambat dan menurunkan kecelakaan. 

Data pada gambar 3. The bottom Garafilc sebelah bawah menunjukkan kecepatan 60 

mobil sebelum perangkap kecepatan diperkenalkan, dan garnbar sebelah atas 

menunjukkan 60 mobil dengan perangkap telah digunakan beberapa waktu. Untuk 

memulai diskusi, siswa guru untuk membacakan laporannya dari analsisnya: 

Jika anda melihat grafik dan bukitnya, maka untuk kelompok sebelumnya, 

kecepatan menyebar lebih dari 55 kmljam, dan jika melihat grafik sesudah 

dikenalkan perangkap Itecepatan, maka kebanyakan orang berkelompok dekat pada 

batas kecepatan. Maksudnya, mayoritas orang memperlambat mendekati batas. 

Gambar 3. Grafik data dari kegiatan persngkap kecepatan Cobb's (1999) 



Sepei-ti yang dicatat Cobb, ini terjadi pada saat pertama dalam pembicaraan di 

kelas seorang siswa nlenjelaskan sekumpulan data secara keseluruhan secara 

kuantitatif qualitatif dengan menunjukkan bangunnya. Guru memberi huruf besar 

pada kontribusi siswa (untuk mengingat) diskusi, memberikan kesempatan kepada 

analsis siswa yang lain dan mencoba menjelaskan secara kuantitatif perbedaan- 

perbedaan dalam data dalam istilah kuantitatif. Sebagai contoh, seorang anak lain 

menjelaskan bahwa dia telah mengorganisir sekelompok data dengan mengpakan  

interval yang lebar dan bercampur seperti pada gambar yang perama, kebanyakan 

orang dari 50  dan 60 yang ada pada grafik. Guru hendaknya mencek apakah siswa 

lain setuju atau tidak dengan interpretasi siswa tadi. Siswa tersebut menjelaskan 

puncak dari grafik kebanyakan orang pada 50  dan 55 karena kebanyakan orang 

memperlambat. Jadi, kebanyakan orang antara 5 0  dan 55." 

Dengan demikian, tanpa membicarakan, siswa melihat bahwa objek itu sendiri 

memberitahukan, menimbulkan banyak perhatian, rr~embawa sendiri hal-ha1 yang 

dimaksudkan, yang dapat kita berikan hal-ha1 yang ada dalam kerangka kerja Poin 

yang kita inginkan di sini adalah bahwa dengan kita memberikan tugas yang 

berlimpah dan mengorganisir interaksi serta percakapan dalam cara yang diorganisir, 

kita tidak hanya meyumbang perkembangan koseptual siswa, tetapi juga lebih gaga1 

dalam pengembangan siswa dan berhasil pada perkembangm itu. 

Observasi-observasi 

Mendiskusikan pembicaraan tentang bercampur secara alami dengan obervasi- 

observasi, terutama jika kita melihat observasi dalam interaktif siswa di kelas. 

Namun observasi melibatkan lebih dari berbicara itu seadiri. Observasi menunjukkan 

penampilan siswa lebih baik, clan penampilan yang mana lebih baik dalam kelompok. 

Observasi dapat memberikan bagaim'ana siswa memgorganisir hasil diskusi mereka. 

Selain itu, observasi juga dapat membatu guru mengestimasi percaya diri siswa 

sehingga ini penting untuk melihat aktivitas siswa dalam belajar matematika. 

Informasi yang penting dapat diperoleh melalui observasi untuk kelas, dan dapat 

diperoleh dengan tes. Selain itu, dari masalah bahwa observasi sulit diorganisir 

dalam suatu cara yang sistematis dan informasi begitu informal untuk membuat 
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keputusan pendidikan. Beberapa bantuan tersedia untuk guru yang ingin 

menggunakannya dengan observasi yang efektif. Beyer (1993) memberikan beberapa 

saran bahwa valid secara ekologi: menggunakan refleksi sebagai guru dalam rangka 

mengembangkan indicator penanlpilan. Berikutnya, catat penampilan siswa yang 

berlawanan dengan iondikator pada basis regular. Hal ini mungkin lebih komplikatet 

dari yang perlu. Indikator-indikator penampilan dapat menunjukan. Sebagai contoh 

tiga tingkatan tiga lave1 yang scdcrhana (1) tidak emamhami cara ur~tuk memahami, 

dan benar-benar memahami konsep, (2) dan tujuannya hanya mementingkan konsep 

matematika, (30 membatasi skop tetapi informasi amat relevan. Indikator ini dapat 

dikembangkan dalam lebih detail dalam menggunakannnya dengan keranggka kerja 

atau sumber luar. Kebanyakan guru engetahui catatan, observasi tentang apa yang 

dilakukan siswa pad projek yang didukukung oleh pertanyaan yang menggali, dan ini 

malahan indicator meniadi lebih autentik dari pada skor tes yang dikumpulkan dri 

sejurnlah jjawaban dari item-i tem (Webb, 1 995). 

Pekerjaan Rumah 

Pekerjaan rumah jarang digunakan untuk melihat penilaian, dan jika kita berpikir 

tentang penilaian. Sering gurusedikit berpikir untuk masalah yang akan diberikan 

untuk pekerjaan rurnah, dan tidak pula didiskusikan tentang hasilnya. Irli tidaklall 

begitu mengejutkan, kebanyakan guru memberikan pekerjaan rumah yang banyak 

hafalannya, dan dengan materi yang dangkal. Namun, pengecualian menunjukkan 

kemungkinan dan kekuatannya. Karena menjasikan observasi akan lebih jelas. Semua 

siswa mendapat tugas rumah yang sama Masalahnya hendaknya dipilih dengan hati- 

hati untuk mejamin kemungkinan-kemungkinan untuk strategi yang berbeda dalam 

penyelesaian siswa. Guru hendaknya mula-nula mencek apakah siswa telah 

melengkapinya dengan sukses peke rjaan rumah siswanya atau tidak, untuk ini guru 

hams membuat catatan bagi kasus khusus (lebih baik, atau lebih jelek). Guru b oleh 

saja meminta siswa menjelaskan h a i l  pekerjaan rumahnya di papan tulis, kemudian 

guru meminnta apakah ada siswa menggunakan strategi yang berbeda untuk 

peneyesaian masalah. Pekerjaan rumah dapat pula dibicarakan pada waktu-waktu 

yang berlebih. Siswa dapat merevisi atau memperbaiki pendapatnya terhadap hasil 



kerjanya. Selarna diskusi bedasarkan masukan siswa guru dapat memperbaiki dan 

membuat catatan tentang pemahaman siswa tentang matematika. Pelaksanaan 

pekerjaan rumah dapat membawa aspek yang baik untuk percakapan dan observasi 

dan juga memberilan suatu pengenalan diri siswa terhadapa penilaian diri snediri. 

Penilaian diri Sendiri (Self-assessment) 

Menurut Wiggins (1993) bahwa "pcndidikan autentik membuat pusat penilaian 

diri sendiri" Maksudnya, untuk menghilangkan rahasia dan menjamin suatu kualitas 

kerja yang lebih tinggi dan menghilangkan kecemasan siswa bahgaimana menilai diri 

sendiri dan menyesuaikan berdasarkan stardar penampilan dan criteria yang 

digunakan. Penilaian diri sendiri dapat merupakan feed back untuk guru dan akan 

membantu membuat jelas bagaimana siswa nlenilai dan memandang kualitas guru 

mereka. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman siswa dari criteria 

yang berbeda terutama level kompetasi yang berbeda dalarn tugas-tugas matcmatika 

mereka ketika mereka mengerjakan tes dan tugas-tugas 

Mengenalkan cara menilaian diri sendiri dan penilaian nten~an merupakan 

bagian intrinsic dari sebuah program yang membantu siswa membuat lebih 

bertanggung jawab untuk belajar merka sendiri. Selanjutnya, siswa membutuhkan 

untk merefleksi pemahaman mereka dan bagaimana mengubd pemahaman mereka, 

dan penilaian diri sendiri adalah alat yang paling bagus untuk pencapaian ini. Sadler 

(1989) menyatakan bahw siswa tidak dapat mengubah pemahaman mereka sendiri 

kecuali mereka dapat memahami tujuan yang mereka gaga1 untuk mencapainya, 

berkembang pada waktu yang sama, dan kemudian melajutkan mengejar dan 

mencoba belajar memahami dan mengubah pemaharnan mereka. 

Pekerjaan rumah menunjukkan dapat berperan sebagai penilaian diri sendiri, 

namun dapat juga berfungsi dlam penilaian teman, siswa dapat pula menyimpulkan 

tentang bagaimana perkerjaan temannya-students judging the work of students. And 

both self-assessment and peer assessment can find a very effective form when the 

"own production" format is used. Peer assessment will be discussed next, followed by 

students' "own productions." 



Penilaian Teman (Peer Assessnte~zt) 

Penilaian teman dapat menggun'akan banyak format. Siswa boleh dim.hta untuk 

meberikan grading, untuk memberikan komentar secara lisan atau tulisan kepada 

siswa lain, atau membentuk item-item tes untuk temannya di kelas (Koch & 

Shularnith, 1991; de Lange et al., 1993; Streefland, 1990; van den Brink, 1987). 

Penilaian tcman menacing suatu diskusi dalam kelas tentang perbedan-perbedaan 

strategi pemecahan masalah dan membantu siswa untjuk memperjelas pandangan 

mereka dalam etting tertentu dimana mereka dapat merasakail arnan. Dengan 

demikian, penilaian diri sendiri, dan penilaian teman dapat memberikan cara yang 

posirtif pada prinsip-prinsip yakni lebih khusus. 

Hasil-hasil diri sendiri (Own Productions) 

Hasil diri sendiri menawarkan hasil yang pasti untuk memperlihatkan 

kepositifan, kesempatan bagi siswa memperlihatkan kemarnpuan, dan bagian dari 

penilaian proses. own productions offer nice possibilities. Treffers (1987) 

menyatakan bahwa perbedan antara konntruksi dan produksi sebagai berikut: 

Dengan mengkonstruksi: 

Memecahkan msalah tcrbuka secafra relative mendah~gkan produk yang 

divergen untuk beragam pemecah'm yang hebat, siswa dibolehkan bekerja pada 

level-level yang berbeda.. 

Memecahkan masalah yang informasi tidak lengkap menghendaki siswa 

melengkapi data sebelum dapat dipecalkan. 

Ruang konstruksi tersedia sangat luas dan siswa bebas memproduksi. 

Membuat masalah sendiri (mudah, sederhana, dan sulit) sebagai suatu tes tentang 

sebuah tema. (Streefland, 1990). 

Saran berikutnya, adlah minta siswa membuat item-item tes atau 

dimplemen tasikan dalam sebuah pelajaran. 

Tugas Data yang dapat dilivisualisasikan 

Guru dapat memulai persiapan dengan melihat pada majalah, buku-buku, 

suratkabar, untuk data, atau grafik, yang akan digunakan. Tukis ide-ide yang ada 
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hubungan dengan matematika sekolah. Anda dapat membuat pertnayaan-pertanyaan 

sehungan dengan matematika sekolah yang ada pada sumber-sumber tersebut. Tetap 

anda pikirkan bahwa test dapat dilakuakn dalan sejam, jawabannya harus diketahui 

guru. Mungkin kebanyakan dari latihan terutama pada penyajian-penyajian bilangan 

dalam grafik atau membaca dan rnengiterpretasiksn grafik. Beberapa item dapat 

didisain, diorganisir pada level yang lebih tinggi dalam beragam cara. Hal ini juga 

dapat digunakan untuk proses pembicaraan dalam belajar. 

Buku Teks 

Van den Brink (1987) menyarankan bahwa "produksi sendiri," dapat dihasilkan 

dari eksperiman. Eksperimen dapat dilaksanakan dengan menggunakan buku teks. 

Van De Brink menyrankan tentang Suku adlah sebagi berikut: 

1. Apakah anak termotivasi dengan ide menulis pengetahuannya sendiri untuk 

temannya? 

2. Adakah buku yang ditulis pada akhirnya dikembangkan untuik sepanjang tahu n? 

3. Adakah aritmatika pada bulku itu ada pada bulu itu? 

4. Bisakah buku itu digunakan siswa yang berasal dari etnik yang berbeda? 

5. Adakah memaksa siswa untuk menulis pada buklu itu? 

6. Akankah buku itu memberikan garnbar-garnbar yang reliable untuk menyatakan 

pengetahuannya kepada siswa? 

Pilihan Jamak (Multiple-Choice) 

Untuk membentuk tes pencapaian agar sesuai dengan pencapaian tujuan. 

Pembuat tes mempunyai beragam tipe tes. Pilihan jamak adalah bentek tes yang 

popular dan bentuknya juga sederhana. Item-item pilihan jamak, betul-salah, dan 

menjodohka (matching) semuanya pada kategori yang sama. Secara resmi, semua 

jenis item tersebut bcgiru popular, karena semuanya merupakan item-item objectif. 

Aturan-aturan untuk membentuk item multiple-choice item adalah sederhana: 

sebuah item multiple-choice akan menyajikan siswa dengan tugas yang penting dan 

yang dapat dijaab dengan benar oleh yang telah mencapai pelajar yang diinginkan 

(Gronlund, 1968). Ini tidaklah sederhana, terutama jika kita melibatkan baha item 

hendaknya operasional dan sebuah tujuan khusus. 



Masalah lain yang sering disebutkan dengan pilihan jamak adalah bahwa hanya 

yang telah mencapai belajar yang diinginkan yang mampu menjawab pertanyaan 

secara benar. Namun beberapa jawaban dapat diduga atau betul secara kebetulan. 

Yang ditulis huruf yang benar. Penggunaan format multiple-choice selalu 

meninggalkan keraguan, validitas pengetahuan diuji. 

Tugas membentuk sebuah item multiple-choice yang penting siswa, dapat 

dipahami dengan jelas, dapat dijawab dengan betul hanya oleh yang telah mencapai 

belajar yang diinginkan dan yang dioperasionalkan clan sebuah tujuan belajar khusus 

yang tidak sederhana. Banyak item mempunyai kecacatan, dan semua mempunyai 

nilai terbatas, jika kita benar-benar mengadakan penilaian autentiic. Pada sat ini 

hanya daerah application yang dapat doperasional pada tujuan yang lebih rendah. 

pertanyaan-pertanyaan terbuka menawarkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih 

dari yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dibentuk dengan layak 

dengan respon-respon yang beragam singkat, panjang dan menawarkan beberapa 

kemunkinan untuk penilaian pada level yang lebih tinggi dari yang terendah. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut disebut juga hasil pengetahuandan dan beragam 

keterarnpilan intelektual dan kemampuan-kemarnpuan atau berhitung d m  

pemahaman, atau keterampialn-keterampilan dasar dan fakta-fakta. Kata-kata apa 

saja, secara umum dapnt diterima banwa kita butuh instrument lain seperti ts essai 

yang mengadakan respon-respon yang bebas untk mengukur kckomplekan atau hasil 

belajar pada tingkat tinggi.. 

Pertanyaan-pertanyaan Tcrtutup-terbuka (Closed - Open) 

Item-item pilihan jaman sering dicirikan sebagai pertanyaan-pertanyaan tertutup. 

Hal ini dikemukakan bahwa ada pula pertnayaan-pertanyan terbuka. Narnun, guru 

hams hati-hati. Kadang-kadang pertanyaan terbuka dengan format, namun oleh alam. 

Responden menjawab dengan sebuah bilangan, ya atau tidak, scbuah definisi,dan 

mun&n sebuah grafik yang sederhana, atau sebuah rumus. Ada berpikir keras atau 

merefleksi. Kategori ini kebanyakan dalam mkompetisi tertutup dengan format 

pililian jarnak. Pertanyaan berikut: 



Sebuah mobil menempuh jarak 20 lun sclama 15 menit. Berapa kecepatan mobil 

tersebut dalam 1 jam? 

Perlanyaan ini dapat dilakukan dengan format pilihan jamak. Perbedaan antara 

pertanyaan closed-open dengan pertanyaan open-open ada1a.h agak kasar, namun kita 

masih memberikan perhatian aspek ketika mendisain item. 

Pertanyaan-pertanyaan Terbuka 

Pertanyaan-pertanyaan terbuka-terbuka (open-open) berbeda dari pertanyaan 

tertutup-terbuka (closed-open) yang cocok sehubur~gan kegiatan yang dilibatkan 

dalam menjawab pertanyaan dengan jawaban yang cocok. Jawaban yang cocok dapat 

hanya sebuah bilangan atau rumus, namun proses untuk mendapatkan jawaban 

adalah sedikit lebih komplit atau melibatkan kcgiatan-kegiatan dengan urutan yang 

tinggi. (Perhatikan gambar 5 di bawah ini). Yang manakah dari keempat banguman 

yang kamu lihat pada kamera? 

Which oi :iic forrr building do you scc 011 the TV?(29) 

Gambar 5. Contoh sebuah pertanyaa open-open 

Response Pertanyaan Terbuka yang diperluas 

Respon dari pertanyaan terbuka yang diperluas memberikan siswa kesempatan 

untuk terlibat dalam konteks atau pertany,aan terbuka yang alami dan komplek. 

Dalam ha1 ini siswa memilih strategi untuk mengikuti samai ketingkat tinggi. Item 

yang super disesuaikan dengan kategori. Kategori ini berbeda dari pertanyan open- 



open dalam yang diharapkan proses penalaran dapat dijelaskan oleh siswa. Sebuah 

contoh adalah sebagai berikut: 

"Martin tinggal 3 km dari sekolah, clan Alice 5 krn. Barapa km jarak temapta tinggal 

Martin dengan Alice? 

Tentu saja jarak tempat tinggal mereka berdua adalah 2 km. Itu adalah bagaian dari 

jawaban yang betul. Siswa boleh me~nbuat gambar u t u k  menjelakan penalaran 

mereka. 

Martin dan Alice dapat tinggal 8 krn satu sama lain, , atau dua bilangan lain 

Item-item vang Super 

Respon yang diperluas "item-item yang super " menurut (Collis, Romberg, & 

Jurdak, 1986) adalah tugas yang member siswa kesempatan melibatkan sebuah 

konteks atau situasi masalah situation dengan mem~yakan sederetan pertanyaan 

terbuka dari kekomplekm yang rneningkat. Pertanyaan yang pertama mungkin 

pertanyaan-pertanyaan tertutup-terbuka, atau terbuka-terbuka Ini diikuti oleh 

pertanyaan yang lebih dulit yang tidak boleh mempunyai sebuah isyarat untuk 

jawaban yang memungkinkan. Untuk pertanyaan, pemberian skor belapis, dan 

penyesuaian-penyesuaian responsible adalah mungkin. 

Item-item dengan Peranyaan Berlapis 

Pertanyaan berlapis yakni pertanyaan dimulai dengan pertanyaan pada level 

rendah sarnpai ke level yang lebih tinggi, level 1, level 2, ke level 3. Membuat tesnya 

agak mudah. 



Essays 

Membangun dan memilih item-item tidak sulit untuk level-level kognitif yang 

lebih rendah seperti berhitung dan pemahaman. Kesulitan-kesulitan dinyatakan pada 
1 

level-level yang lebih tinggi. Mengkonstruksi sebuah bukti pada level analisis secara 

urnum dan harus juga di tcs. Nanlun, banyak aldi matematika dan para pendidik 

mencoba memvariasikan item-item pilihan jamak untuk menguji kemarnpuan 

membangun bukti. Tidak ada yang memuaskan, maka hanya sedikit item yang 

mampu untuk menganalisis bukti yang dibatkan. Selain itu, tidak semua tes essai 

merupakan item yang bagus untuk level yang lebih rendah, dan tentu saja, dan juga 

tidak dcngan format pilihan jamak. 

Kedua, ada masalah yang sering dilihat merupakan item-item tes yang 

dimaksudkan untuk mengukur tujuan yang lebih tinggi, namun gaga1 dalarn 

kenyataamya. Ketiga, setiap orang setuju bahwa level yang lebih tinggi sebaiknya 

dites, karena tingkat-tingkat ersebut juga penting. Ini mengherankan, maka untuk 

melihat harena pilihan jamak tidak memuaskan atau hanya item yang dapat 

dugunakan untuk menilai level yang lebih tinggi. Masalah yang ketiga adalah kenapa 

kita mengeksplorasi paling kurang beberapa alat yang tersedia untuk ini? Sebuah 

alat yang lebih tradisional yang digunakan dalam pendidikan matematika adalah tes 

essai. Ketika Gronlund (1968) men yatakan bahwa tes essa tidak efisien untuk 

mengukur hasil belajar pengetahuan, namun, tes essau tersebut merupakan kebebasan 

merespon yang dibutuhkan untuk mengukur hasil belajar yang komplek. Hal ini 

termasuk, kemampuan untuk men ciptakan, untuk mengorganisir, untuk 

mengintegrasikan, untk menyatakan, dan perilaku-perilaku yang bessamaan yang 

menanyakan produksi dan mengsintesia idep-ide. 

Yang paling dapat mencatat kal-takteristik dari tes essai adalah kebebasan 

merespon apa yang diadakan. Siswa ditanyakan yang menghendaki mereka 

mengadakan jawaban berupa produk dari hasil mereka. Pertanyaan-pertanyaan essai 

meletakkan sebuah mutu dari kemampuan untuk memproduse, mengintegrasikan, 

dan menyatakan ideide. 

Kekurangannya adalah: tes essai menawarkan hanya sampling yang terbatas dari 

pencapaian. kemarnpuan menulis cedrung berpengaruh kualitas jawaban, dan sukar 



untuk dibelukan skor yang objckttif. Sclain itu tes essai dapat menjadi lebih dekat 

kepada pertanyaan-pertanyan terbuka dan memperluas respon, terutama dalam 

matematika pendidiakn matematika. Essai juga sering dibuat di sekolah atau di 

rumah, dapat pula merupakan tugas bawa pulang, dan in I tidak perlu. Guru dapat 

saja merfikir dengan mudah masalah essai yang lebih kecil yang dapat dibuat di 

sekolah. Secara umum ini diterima bahwa semakin persis atau tertutup 

pertanyaannya, semain objektif pembcrian skor. Dari pandangan ini, guru mencoba 

untukm menyimpulkan bahwa tugas ini dapat diberi skor dengan objektif yang 

beralasan atau lebih baik, dan dalam suatu cara yang bagus. 

~ n ~ a s - t l ; ~ a s  Lisan dan Interview 

Tugas-tugas lisan dapat dibedakan atas tiga macam. Ketiga macam perbedaan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mendiskusikan subjek-subjek matematika tertentu yang dikenal siswa. 

2. Mendiskusikan objek tentang tugas rumah, yang diberikan kepada siswa untuk 

waktu 20 menit diskusi. 

3. Sebuah diskusi mengenai tugas rumah setelah tugas dilengkapi siswa. 

Sering juga format penilaian lisan digunakan untuk mengoperasinalkan tujuan 

proses yang lebih tinggi. 

Tugas-tugas dua langkah 

Apapun tugas yang mengombinasika~l format-format tes Any task disebut 

sebuah tufgas dengan dua langka. Sebuah tes lisan dengan subjek yang sama dengan 

tugas tertulis sebelumnya merupakan contoh tugas-tugas dua langkan. Karakteristik 

tugas dua langkah mengombinasikan kelebihan-kelebihan dari tugas-tugas 

tradisional, wakt-a terbatas, tes tertulis dengan kemungkinan-kemunglunan 

ditawarkan dengan lebih terbuka. Karakter-karakter tes tulisan dengan waktu yang 

terbatas dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Semua siswa terdaftar memperoleh waktu yang sama 

2. Semua siswa hams melengkapinya dcngan waktu yang terbatas. 



3. Tesnya: (berorientasi kepada mendapatkan apakah siswa tidak iilengetahui dari 

apa yang mereka ketahui, (2) Biasanya dengan tuajuan operasional tingkat rendah, 

seperti berhitung yang lengkap, (3) Memuat pertanyaan terbuka. 

4. Pemberian skor seobjektif mungkili yang diberikan fakta yang dipisahkan format- 

format pilihan jamak. 

Ini adalah langkah pertama dari karakterisrik yang pertarna dari tugas. Langkah kedua 

hendaknya merupakan komplemen dari apa yang belurn ada pada pada langkah 

pertama dan juga operasional. Karakteristik dari langkah kedua adalah: 

1. Tidak ada batasan waktu. 

2. Penekanan tes adlah pada apa yang diketahui siswa. 

3. Perhatian lebih banyak terhadap operasional tujuan yang lebih tinggi seperti 

menginterpretasi, merefleksi, dan mengomunikasikan. 

4. Struktur tes lebih terbuka, jawabannya panjang, dan pertanyaan-pertanyaan essai. 

5. Pemberian skor akan sukar dan kurang objektif dalaln peniberian grading. 

Journal 

Menulis journal ternlasuk format penilaian. Ini juga membutuhkan waktu yang 

relative lama, sukar meniber skor matematika yang terpisah dari membaca, dan 

keterampilan menulis, dan tidak jelas bagaimana cara member skor pada hasil ke rja 

siswa. Namun, seperti mengambarkan schemata dan grafik, menulis secara 

matematika, membuat bangun, menjelaskan, menerangkan, dan menemukan ide-ide 

(Bagley & Gallenberger, 1992) adalah kemampuan matematika yang amat penting. 

Pemetaan Konsep (Maps) 

White (1 992) mengemukakan bahwa konsep "pemetaan konsep" dapat 

digunakan siswa untuk melihat hubungan antar konsep kunci atau istilah-istilah 

dalam sebuah tubuh pengetahuan. Kegiatan yang memperoleh hasil-hasil sendiri, 

memfokuskan siswa berpikir untuk melihat hubungan-hubungan d m  untuk belajar 

mengembangkan fakta-fakta yang terpisah. Berikui ini garis berpikir, ini akan jelas 

bila ide ini sesuai dengan pengenalan theme atau tema yang diistilahkan sebagai 



"ide besar" dari pada untaian kurikulum. Berikut ini dikemukalan saran dari White 

lersebut: 

1. Peta konsep dapat membantu siswa mengorgasir suatu pengetahuan pada topik 

dengan efektif 

2. Siswa dapat memahami bagaimana belajar melalui peta konsep. 

3. Guru dapat memperoleh inform'wi yang bernilai tenlang banyaknya hubugan 

konsep-konsep yang sudah dibangun siswa. 

4. Yang tidak muncul kepermukaan dengan teknik penilaian yang lain. 

Menurut Roth dan Roychoudhury (1993), peta konsep dapat membantu dalam 

percakapari, karena peta konsep yang digambar oleh siswa, dan mengadakan poin- 

poin yang berguna dalam menjelaskan poin-poin yang didiskuslkan dan membuat 

guru aktif dalam penilaian yang dinamis. 

Kemajuan pada tes-tes yang menggunakan Waktu 

Kemajuan pada penggunaan waktu mempunyai aspek pcnilaian secara implicit. 

Tugas berikutnya diduga lebih sulit dari yang sebelunmya, dan pengorganisasian 

kurikulum menjaga aspek tersebut juga: sesuatu yang datang kemudian lebih 

komplek atau level yang lebih tinggi. Tetapi, bila boleh membutuhkan cara yang 

lebih ekplisit untuk mengukur pertumbuhan matematika. Sebuah cara untuk 

melakukan ini adalah dengan menggunakan masalah yang hampir bersaman dalam 

tes yang sudah diberikan hanya dalarn waktu yang berbeda. Sebagai contoh, guru 

menilai basil belajar "jaring-jaring kubus" dalam yang mana dilaksanakan pada akhir 

tahun yang dikembangkan yang memuat sebuah item yang super. Item ini direvisi 

terus menerus dalam sclama 4 tahun, maka ha1 ini dapat diperoleh bentuk tes yang 

lebih komplck. 

Melaporkan Feedback (balikan dari siswa) clan Pemberian Skor 

Sebuah feedback yang berasal dari tugas yang tidak tepat atau salah dapat 

mempengaruhi semua penilaian mendatangkan proses belajar yang berbahaya. 

Kemungkinan Feedback tergantung kejelasan lormat yang dipilih. Tugas yang dipilih 

berpengaruh terhadap kualitas feedback, dan merupakan ha1 yang penting. Untuk 
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itu, bicarakanlah feedback dengan segera dan perbebedaan-perbedaan dalam 

pandangan sehingga feedback betul-betul dapat langsung memberikan informasi 

bagi siswa tentang apa yang salah d m  apa yang benar dan diberikan pembenaran- 

pembennaran untuk mengoreksi secara langsung. Hal ini terjadi dengan tepat adalah 

hanya dengan meminta apakah siswa yakin dan dapat menjelaskan jawabannya dan 

membandingkan jawaban yang lain yang diberikan oleh temannya. 

Kemungkinan-kemungkinan format feedback berupa pilihan-jarnak atau betul- 

salah tidak cukup, biasanya feedback seperti ini mendapatkan hanya sedikit dan 

dangkal sekali menggambarkan pemahaman siswa. Tambahan pula, soal-soal 

objektif seperti itu, dengan scenario yang kurang baik, besar sekali kemunglun 

mengahabiskan waktu untuk jawaban yang salah. Sebaliknya, memberikan waktu 

untuk tes tertulis merupakan feedback yang banyak, dan sangat bcrbakti kepada 

siswa secara individu. Hal ini merupakan penggunaan waktu dan kualitas dari 

feedback tergantung pada keluasan bagairnana jawaban siswa diformulasikan. Jka 

siswa gaga1 menulis sesuatu dengan relevan, maka kualitas jawabrzll yang berupa 

feedback menjadi betul-betul sulit. Dalam kasus ini, feedback berupa lisan setelah 

jawaban tambahan dapat merupakan salah satu solusi. 

Feedback dapat pula mempunyai beragam pengaruh. Sebagi contoh, metode 

pekerjaan rumah. Bandingkan dengan pengalaman siswa yang ditugaskan pekerjaan 

rurnah narnum tidak dilakukannya "dengan mencek " Apakah dia melakukannya, 

dengan siswa yang menadapatkan feedback bagus. Sebuah definisi dari feedback 

adalah informasi tentang jurang antara level actual dengan level yang ditebtukan dari 

pengukuran system yang digunakan untuk suatu jurang lebih luas yang lain 

(Ramaprasad, 1983). Dalarn rangka inengadakan feedback, informasi tentang jurang 

hams digunakan untuk memperluas jurang tersebut. Definisi ini agak terbatas untuk 

tujuan kita, karena "jurang" tidak memerlukan gap dalam pandangan yang sempit. 

Siswa mungkin mampu memcahkan masalah pada level-level yang berbeda dari 

matematisasi dan formalisasi. Namun, semua mereka berhasil. Jadi secara teoritis 

tidak ada gap. Namun kita memerlukan feedback secara mekanis untuk jembatan 

pada jurang level-of-formalitas: untuk rnelihatkan kepada siswa pada level kurang 

formal apa yang mungkin matematika dengan yang lebih formal. Itu dapat juga 



digunakan cara lain seperti: untuk melihatkan yang lebih formal kepada siswa 

bagainlana solusi yang lebih anggun-superior-"dengan pikiran sehat". 

Kluger dan DeNisi (1996) empat cara berbeda untuk menutup jurang. Pertarna, 

coba mencapai standar atau level yang dituliskan , ha1 ini membutuhkan tujuan yang 

jelas dn komitmen yang tinggi pada siswa, skala dengan standar yang lengkap, opsi- 

opsi dari standar yang rendah, dan menyangkal gap yang ada. Tiga level proses yang 

terkait yulg ineliputi aturan tugas-tugas; penampilan meliputi proses pembuatan 

meta-tugas yang meliputi motivasi diri sendiri, tugas focal, and tugas proses belajar 

meliputi tugas yang detail. 

Feedback dapat muncul sebagai kurang berhasil dalarn suatu situasi yang 

diisyaratkan, dan mungkin saja secara relative lebih berhasii dalam situasi yang 

melibatkan berpikir tingkat tinggi seperti latihan komprehensif tes yang tersrtuktur. 

De Lange (1987) menyatakan bahwa men-jadi jelas bahwa format tugas dua tahap 

menghasilkan kesempatan yang bagus untuk feedback yang berkualitas tinggi, 

terutama antara langkah pertarna dan kedua dari tuga .  Setelah melengkapi tahap 

pertarna siswa diberi feedback yang dapat mereka gunakan untuk melengkapi tahap 

kedua. Dengan kata lain, siswa dapat menggunakan feedback dalam situasi yang 

baru yang analog. 

Pemberian Skor 

Dapat diterima bahwa kadang-kadang feedback yang berupa skor sering 

membingungkan. Karena, skor dapat ditafsirkan berbagai makna sehingga sulit 

untuk dipahami. Sebuah skor tes merupakan informasi yang dikodekan, namun 

feedback adalah informasi yang mengadakan siswa secara langsung, dan berguna 

untuk penampilan berikutnya bagi siswa dan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang 

nyata antara performan yang ada dan yang diharapkan. Nah, sekarang yang 

dibutuhkan pada kualitas feedback pada sisi skor adalah untuk menjaga agar tetap 

berusahan sedemikian dalam cara kuantitas. Sering kita membutuhkan untuk 

menerima bahwa kita tidak sanggup untuk mengkuantitaskan pemahaman. Yang 

dapat dilakukan hanya membuat cacatan ringkas selama suatu percakapan, atau 

pekerjaan rumah, atau sesuatu special yang dilakukan, bagus atau tidak bagus. 



Banyak format yang dijelaskan sebelum siswa merespon dalam suatu format 

respon yang bebas. Menganalisis respon siswa dari item-item dapat rnelihat bagian 

dalarn d a i  pengetahuan dan pemahaman siswa, dan guru merumuskan kualitas dari 

feedback. Dengan format sedemikian giuu mendapatkan informasi bagaiman siswa 

mendekati suatu masalah dan informas; tentang kesalah konsepan atau tipe-tipe 

kesalahan yang mungkin timbul. Narnun sebuah system kode dapat digunakan dalam 

penilaian kelas unt~tk mendiagnosa infonnasi tentang yang betul dari jawaban siswa. 

Untuk ini diusulkan menggunakan 2 angka untuk respon yang bebas. Angka 

pertama menunjukkan range antara 1 dan 3, yang akan digunakan untuk skor 

jawaban yang betul, dan angka ang kedua sehubungan dengan pendekatan atau 

strategi yang digunakan siswa. Bilangan anlara 70 dan 79 digunakan un tuk kategori 

respon yang tidak betul, tetapi siswa telah mencoba; 99 digunakan untuk siswa yang 

juga tika mencobakan. 

Table 1. Contoh Pengkodean Skema 

Tulis alasan kenapa kita haus ketika hari panas dan harus minum banyak. 

Kode Respon Contoh 

Respon yang betul 

10 Menunjukkan keringat dan pengaruh mendinginkan dan kebutuhan 
untuk menggantikan air yang hilang. 

11 Menunjukkan keringat dan hanya menggantikan air yang hilang. Karena bila kita panas, tubuh kita 
mernbuka pori-poi pada kulit kita dan kita 
kehilangan banyak garam dan cairan. 

12 Menunjukkan keringat dan hanya pengal-uh rnendinginkannya. 

13 Menunjukkan hanya keringat Kita sedang berkeringat. 

Tubuhmu mengeluarkan benyak air 

Kita sedang berkeringat dan menjadi 
kering. 

19 Penjelasan lain yang dapa diterima. 

Respons-respan yang salah 



70 Menunjukkan tempratur tubuh yang panas tetapi tidak memberikan Anda dingin dengan rneminum suatu yang 
alasan untuk mendapatkan minum dingin. 

71 Menununjukkan hanya kekeringan tubuh. Kerangkonganmu atau mulutmu kering. 

Kamu kekeringan. 

Panas rnengeringkan sernuanya. 

72 Menunjukkan lebih energy dengan meminum air lebih air Kam~r akan lelah. 

76 Mengulang informasi. Karena ini panas. 

I Anda butuh air. 

1 79 Respon salah yang lain. Kamu kehilangan garam. 

I Tidak ada respon 

I Menyilang, atau menghapus, tidak sah, atau tidak mungkin untuk 
diinterpretasikan 

99 Kosong I 
Respon siswa yang diberi kode seperti 10, 1 1, 12, 13, atau 19 adalah benar dan 

mendapat poin. Angka kedua melambangkan tipe respon dalam istilah pendekatan 

yang digunakan atau penjelasan yang diadakan. Sebuah respon yang diberi rnkode 

10 menunjukkan sebuah jawban yang benar yang menggunakan strategi 1. Untuk 

item jelek lebih dari 1 poin, rubric dikembangkan untuk menjelaskan pendekatan 

yang digunakan. Respon siswa dikodekan sebagai 70,71,76, or 79 untuk yang tidak 

betul dan mendapat poin nol. Angka yang kedua menunjukkan kesalahan konsep, 

kesalahan menhggunakan strategi, atau penjelsan yang tidak lengkap. Hal ini 

memberikan guru informasi kelas sebagai keseluruhan dan juga perbedaan individu, 

yang dapat membawa kepada feedback yang efektif dan memadai. 

Respon-respon siswa dengan 90 atau 99 juga diberi poin nol. Skor 90 berarti 

siswa mencoba tetapi gaga1 total, dan 90 , and 99 menyatakan tidak mencoba sama 

sekali. Sistem pemberian kode untuk level kompetensi tertentu. Tanpa persiapan, 

garis pedoman, contoh-contoh respon siswa, atau pcnilaian yang layak. Pemberian 

skor dengan holistic dapat digunakan, kejelasan perlu karena ada ruangan yang lebih 

keputusan yang subjektif. 



Di bawah holistic skor, pemberian skor untuk kelompok benar-benar sering 

bermakna untuk format-format essai, journal, dan projek-projek, namun pada saat 

ini juga digunakan format yang lebih mudah sebagai contoh yang diberikan. Hal ini 

adalah sekurnpulan deskripsi yang jelas, kesimpulan yang subjektif membuat resiko 

yang besar. Guru dapat menggunakan bilangan di a.tas 100 untuk tugas yang lengkap. 

Contoh dari hasil kerja siswa dan bagaimana guru membuat kesimpulan dapat 

terbantu dengan baik. Siswa butuh untuk mengetahui dengan jelas apa penghargaan 

guru terhadap mereka-mungkin tidak begitu banyak jawaban yang betul naniun 

alasan atau penyajian dan pengorganisasian materi dalam tugas-tugas adalah 

penting. Tanpa contoh kerja, guru yang berpengalaman sekalipun, beragam dalam 

kemarnpuannya memberi skor pada tugas yang lebi'l komplek. Juga iika gutu 

menerima atau menolak tugas-tugas yang tidak pasti bagaimana skor mereka. 

Dari Prinsip, ke Proses, dan ke Praktis 

Guru-guru hendaknya melaksanakan semua yang telah kita diskusikan ke dalam 

lingkungan kelasnya dengan sungguh-sungguh, kemudian melihat kekurangan- 

kekurangan dalam pelaksanaannya musalnya kurang menantanpya. Ini adalah tujuan 

kita untuk membuat suatu kerangka kerja untuk mengskenariokan kemungkinan- 

kemungkinan yang akan dilaksanakan. 

Mari kita mulai dengan standar professional dari NCTM, 1991) yakni guru 

tanggung jawab terhadap 4 kunci: (1) membuat tujuan-tujuan dan menulih atau 

menciptakan tugas-tugas untuk mencapai icjuan, (2) Mel~simulasikan dan mengelola 

percakapan-percakapan di kelas sehingga siswa dan guru menjadi lebih jelas tentang 

apa yang sedang dipelajari. (3) menciptakan lingkungan kelas yang mendukung 

untuk proses belajar dan mengajar matematika, (4) Menganalsis belajar siswa, tugas- 

tugas matematika, dan lingkungan yang membuat keputusan-keputusan pembelajaran 

yang sedang berlangsung. 

RINGKASAN 

Terdapat 3 level dalam penilaian matematika yakni (1) pada level 1 kemarnpuan 

sehubungan dengan beberapa tes-tes st.andar, yang menggunakan format-format 



pilihan jamak. Aspek keterampilan yang diharapkan adalah mengetahui dan 

menggunakan prosedur yang bersifat rutin akan cocok pada tingkat ini. Pengetahuan- 

pengetahuan seh~ibungan dengan fakta-fakta, (a) penyajian-penyajian, mengetahui, 

(b) ekuivalen-ekuivalen, (c) mengingat objek-objek matematika, (d) sifat-sifat, (e) 

prosedur-prosedur rutin, (f) penggunaan algoritma, dan (g) pengembangan 

keterampulan-keterampilan secara teknis. (2) Pada level 2, siswa mulai membuat 

kaitan-kaitan antara materi-materi dalam matematika. i~~tegrasi dalam rangka 

memecahkan masalah yang deserhana, siswa mempunyai pilihan strategi dan pilihan 

penggunaan alat-alat matematika. Pada level ini, siswa juga menyelidiki, 

memecahkan masalah memperjelas masalah dan situasi, mengembnngkan strategi- 

strategi, memecahkan, memprediksi, dan memeriksa. (3) Pada level 3, kemampuan 

menyatakali situasi secara matematika. Mengenal dan menyaripatikan m a t e m a t h  

yang sudah ditanamkan dalam situasi dan menggunakan matematika untuk 

memecahkan masalah menyatakan masalah. Siswa harus mampu menganalisis, 

menginte'rpretasikan, mengembangkan model-model dan strategi-strategi mereka 

sendiri, dan membuat argument matematika meliputi bukti-bukti gcneralisasi- 

generalisasi. Kompetensi ini meliputi komponen kritis dan analisis dari model- 

model dan refleksi pada proses-proses. Level 3 ini jantung dari pelajaraan ini. 

Beberapa istilah perlu dikuasai dalam pelaksanaan penulaian karena istilah 

tersebut erat kaitannya dengan pencapaiail siswa, istilah istilah tersebut adalah (1) 

Matematisasi merupakan merupakan pengorganisasikan kenyataan dengan ide-ide 

dan konsep-konsep matematika. (2) Untaian-untaian Matematika dengan Idea-ide 

yang Besar, (3) Pengorganisasian ini membuat siswa untuk melihat matematika 

sebagai pengetahuan yang ilmiah dan berkesinambungan yang terpencar kedalarn 

berbagai lapangan dan hubungan dan aplikasi-aplikasi. (4) Perubahan dan 

Pertumbuhan dalarn ha1 menyajikan. memahami, mengakui tipe-tipe perubahan, 

menggunakan teknik-tekni untuk untuk dunia luar dan mengontrol setiap perubahan 

universal untuk keuntungan yang terbaik.(5) Penalaran Kuantitatif, (6) Ketidakpastian 

merupakan dua ha1 yakni: data dan kesempatan. Rekomen dari yang dikemukakan 

adalah sehubungan dengan statistika dan kemungkinan. (7) Metode-metode Penilaian 

di kelas yakni tugas guru pilihan-pilihan dan dilemma. 



Selanjutnya, bagaimana Ida  mengorganisir interaksi, dan bagaimana kita 

menilai hasil? Apa tugas yang bermanfaat dan bagaimana kita dapat menilai 

argument? Bagaimana kita mengarnati tialan~ cara yang layak sesuai dengan yang 

diamati? Untuk berbagai alasan, dapat dikatakan bahwa tidak ada pertanyaan yang 

sederhana atau mudah untuk melaksanakannya jawabamya. (8) Konteks sebuah 

perangkat penilaian pemahaman konsep-konsep secara mendalam. (9) Pekerjaan 

rurnah (1 0) Penilaian diri Sendiri (Self-assessment) untuk menghilangkan rahasia 

dan menjamin suatu kualitas kerja yang lebih tinggi berdasarkan stardar penampilan 

dan criteria yang digunakan. (1 1) Penilaian teman digunakan memberikan grading, 

untuk memberikan komentar secara lisan atau tulisan kepada siswa lain, atau 

membentuk item-item tes untuk temannya di kelas. (12) Hasil-hasil diri sendiri. (13) 

Tugas Data yang dapat dilivisualisasikan seperti piiihan jamak, pertanyaan- 

pertanyaan tertutup-terbuka, pertanyaan-pertanyaan terbuka, response pertanyaan 

terbuka yang diperluas, item-item yang super, item-item dengan pertanyaan berlapis, 

essays, tugas-tugas lisan dan interview, tugas-tugas dua langkah, journal, Pemetaan 

Konsep (Maps), Kemajuan pada tes-tes gang menggunakan Waktu, Melaporkan 

Feedback (balikan dari siswa) dan Pemberian Skor. 



BAB VIII 
PENERAPAN PENlLAIAN PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA MODEL De J LANGE 

Pe~lilaian pembelajaran, tidak terlepas dari model-model, pendekatan- 

pendekatan. atau strategi-strategi serta metode-metode pembelajaran yang digunakan. 

Model membelajaran matematika yang digunakan yanq cocok dengan penilaian J d 

Lange terhadap pembelajran matematika, pada buku ini dikemukakan Hypothetical 

Learning Trajectory (HLT). HLT merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan perkiraan-perkiraan (prediction) atau dugaan-dugaan. Dengan 

dernikian, pada bagian ini dikemukakaq penerapan pendekatan HLT dan penilaian 

pembelajaran model D j Lange dalam pendidikan matematika di sekolah dasar. 

Sebenarnya penerapan pembelajaran dengan HLT juga merupakan tuntutan dalam 

pembelajaran matematika di negeri ini. 

Pemahaman matcri pelajaran mcrupakan salah satu tujuan pembelajaran 

matematika. Siswa dikatakan telah memahami suatu konseplalgoritma dalarn 

belajar matematika bila mereka memiliki kemampuan menggunakan konsepdalam 

berbaga situasi, menggunakan berbagai model untuk menjelaskan konsep tersebut 

pemahaman, menggunakan pengetahuan terdahulu untuk menjelaskan konsep baik 

secara tulisan atau lisan (VanDe Walle, 1994). Janette dkk (1999) menegasakan, 

bahwa siswa yang telah rnemahami suatu konsep dapat menunjukkan seberapa 

banyak hubungan konsep tersebut dengan konsep lain, dan dapat menyatakan 

kemkoplekan hubugan tersebut, serta untuk semua hubungan tersebut dapat 

dijelaskannya dengan lisan dan tulisan serta dengan model-model. 

Kemampuan menghubung-hubungkan meliputi (1) mengetahui dan 

menggunakan hubungan-hubungan antar ide matematika. (2) menjelaskan 
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bagaimana ide-ide matematik tcrkait dan membangul~ saw salna lain sehingga 

menghasilkan suatu kaitan yang masuk aka1 secara keseluruhan. (3) mengetahui dan 

menggunakan matematika di luar matematika dan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemahaman Konseptual 

Pemahaman yang bersifat konseptual memuat hubungan-hubungan yang 

dibentuk secara internal dan terkait dengan ide-ide yang sudah ada, dan pemahaman 

secara konseptual meliputi n ~ e n ~ a l ~ a ~ l ~ i  kailan-kaitan konsep ketika konsep tersebut 

dibangun dalam otak siswa. Pemahanlan ini melibatkan pernahaman ide-ide 

matematika dan prosedur-prosedur dnn pengetahuan fakta-fakta dasar aritrnatik. 

Siswa menggunakan pemahaman konseptual bila mereka mengidentifikasi dan 

menggpakan prinsip-prinsip, mengenal dan menggunakan fakta-fakta dan definisi- 

definisi, dan membandingkan serta mcngkontraskan konsep-konsep. Pengetahuan 

yang dipelajari dengan pemahaman mcngadakan suatu dasar-dasar untuk mengingat 

dan membangun fakta-fakta metode-metode kembali, untuk memecahkan masalah 

yang baru atau tidak familiar, dan wtuk menggeneralisasi pengetah yang baru. 

Selanjulnya, Vande Walle (1994) clan Marzano&Kendall (2007) berpendapat 

bahwa pemahaman secara konseptual menghendaki lebih dari memahami simbol- 

simbol, fakta-fakta, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur. Sebagai contoh siswa 

marnpu menyebutkan nama-nama bilangan 1 -100. Namun mereka belum mampu 

menyebut arti bilangan 100 jadi itu bukanlah pemahaman konseptual. Pengetahuan 

yang bersifat konseptual, dapat dikatakan kurang lebih 70% dari tujuan 

pembelajaran matematika di kelas-kelas rendah adalah bersifat konseptual. 

Pehgetahuan yang bersifat konseptual berlawanan dengan pengetahuan prosedural. 

Pengembangan pengetahuan konseptual adalah merupakan tujuan terbesar dalam 

pembelajaran matematika. Menurut Van De Walle (1994) pemaharnan secara 

konseptual ineliputi memahami kaitan-kaita11 konsep ketika konsep tersebut 

dibangun dalam otak siswa. 

Semua siswa hendaknya mengembangkan pemahaman besaran bilangan dan 

operasi bilangan secara konseptual melalui partisipasi pada kegiatan menyelidiki 



dengan lnemanipulasi benda-benda konkret. Kegiaian-kegiatan ini denagn 

mengondisikan siswa berkesempatan untuk menemilkan dan mengembangkan 

strategi pcmecahan masalah. Siswa dilibatkan dalarn kegiatan-kegistan sebaiknya 

dibantu dalam mengembangkan keterampilan mengira terutama pada jawaban- 

jawaban mendekati dan keterampilan berpikir dalarn lainnya dalam aritmatika a.tau 

bila sebuah jawaban yang tepat jika dikehendaki. 

Kalkulator atau kertas danpensil sebainya digunakan. Kebutuhan pemahaman 

tentang kegunaan-kegunaan dan cara-cara penggunaan berbagai hitungan dan 

teknik-teknik berhitung merupakan kebutuhan siswa untuk dikembangkan secara 

informal dari bahasa symbol matematika. Dalam penyelidikan-penyelidikan 

pen~ecahan masalah, siswa mendcmonstrasikan pemaharnan suatu system bilangan 

rnisalnya bilangan asli,cacah, atau bilangan rasional dan mengkomunikasikan 

hubungan-hubungannya dalam berbagai penggunaan. Siswa kelas 1-4 

menggunakan perkiraan aritmatika garis bilangan, grafik, model-model, benda- 

benda sebagai alat yang dapat dirnanipulasi, kalkulator, dan computer ketika 

mereka menyelidiki masalah yang melibatkan bilangan cacah. Sebagai hasil, apakah 

mereka mengatahui dan mampu untuk: membangun pengertian bilangan dan 

mendemonstrasikan bahwa sebuah bilangan dapat dinyatakan dan banyak cara yang 

berbeda sebagai contoh: lambang-lambang yang stabdar, kata-kata bilangan, garisn 

bilangan, penyajian dengan geometri, pecahail dart dengan decimal. 

Mendemonstrasikan pemahaman konsep dasar suatu operasi matematika 

seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilihat kepada 

kemampuan melihat hubungan-hubungan lain satu sarna lain. Selain itu 

pemahaman matematika meliputi memilih operasi yang cocok untuk menyelesaikxm 

masalah apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sesuai 

dengan masalah yang diberikan. Menggunakan pengetahuan tentang fakta dasar- 

fakta dasar operasi untuk situasi dunia nyata. Membangun, menggunakan, dan 

menjelaskan prosedur untuk menghitung dan mengira dalam system bilangan cacah, 

dan strategi berpikir secara mental. Memilih dan menggunakan ketode berhitung 

yang layak dan alat-alat untuk situasi masalah yang diberikan meliputi bilang'm 



cacah seperti mengira, berhitung sccara mental, kalkulator, atau dcngankertas dan 

pensil. Mendemonstrasikan kaitan-kaitan bilangan dan hubungan-hubungan satu 

sarna lain juga dalam dunia nyata. 

Menurut Bill Huitt (2000) ierdapat ernpat pndapat tentang penalaran (1) 

merupakan proses dalam menyakini sesuatu melalui bukti-bukti, (2) melibatkan 

berpikir analitik untuk maksud meniIai apa yang dibaca, (3) merupakan proses yang 

sadar dan senganja digunakan untuk menafsirkan atau menilai informasi yang 

membimbing manusia dalam menyakini dan bertindak dengan penuh pemikiran, 

dan (4) upaya aktif memahami dan menilai argumen-argumen secara 

sistemik-Pengukuran pemahaman siswa adalah dengan cara meminta siswa 

menyatakan suatu informasi dengan kata-katanya sendiri atau dengan meminta 

siswa memberikan contoh-contoh yang dipelajarinya yang tidak sama dengan 

contoh yang di dalam kelas atau yang ada pada buku 

Menurut Sadker dan Sadker, pemaharnan mcliputi kemampuan 

menerjemahkan atau menafsirkan suatu materi pelajaran yang disajikan dalarn 

bentuk cart, grafik, tabel, atau kartoon. Kellough (1 994) menyatakan, kata-kata 

indikator yang cocok untuk pemahaman antara lain adalah: 

mengubah mengk lasifikasi mendefinisikan 

menggambarkan 

menjelaskan 

memparafarasi 

meringkaskan 

memodifikasi 

melengkapi 

mengira memperluas 

menyatakan secara umum menyimpulkan 

memprediksi mengetahui 

mcnerjemahkan menyaj ikan 

menggunakan mendeduksi 

mengindentifikasi konsep dalam suatu situasi 

C. Pemahanan Prosedural dan Penilaiannya 



Kelancaran menggunakan proscdur mcrupakan keterampilan dalarn 

melakasanakan prosedur tersebut secara fleksibel, akurat, efisien, dan cocok. 

Sebagai contoh; dalam operasi bilangan seperti melakukan algoritma (langkah-demi 

langkah dalam operasi), menggunakan kalkulator; dalam pengukuran seperti 

mengukur sudut, menggunakan timbangan. Perlu diingat bahwa penggunaan 

kalkulator dapat ~neningkatkan pemahaman dan keterampilan berhitung jila 

dipergunakan dengan tepat dan cocok. Ketepatan dan efesiensi dalarn prosedur 

adalah penting, nanlun prosedur ini dikembangkan melalui pemahaman. Dengan 

memahami hanya prosedur, memungkinkan siswa untuk mengingat prosedur dan 

melnungkinkan untuk tidak menlbuat kcsalahan yang biclsa dilakukan. 

Untuk memahami prosedur dalam matematika, siswa hams memahami langkah 

demi langkah prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, namun 

pemahaman suatu konsep belum dilibatkan dalam ha1 ini. Siswa dalam memahami 

secara prosedur mengetahui langkah demi langkah seperti langkah-langkah 

mengerjakan perkalian bersusun ke bawah. Menurut Marzano&Kendall(2007) aJa 

2 macam pemahaman prosedural yaitu: memadukan (integrating) dan menyimbolan 

(symbolizing). Siswa memahami secara prosedur marnpu menyebutkan nama-nama 

bilangan seperti satu, dua, tiga, empat, dst, tetapi dia tidak mampu menjelaskan 

apa arti sebenarnya satu, dua, tiga, dan dstnya. Jika siswa telah memahami 

secara koseptual bilangan 5, maka ciia dapat mengait-ngaitkannya dengan bilangan 

lain, misalnya 5 dapat dikaitkan dengan bilangan lain misalnya 5 merupakan 

bilangan yang 3 lebihnya dari 2, atau 4 kurangnya dari 9, atau akar dari 25 dll. Jadi 

yang dimaksud dengan mengaitkan-ngaitkan konsep adalah mengaitkan antar 

konsep dalanl matematika, mengailkan konsep matematika dengan konsep ilmu 

lain, d m  mengaitkan matematika dengan situasi dunia nyata. 

Siswa yang memahami secara prosedural, belum tentu inemahami secara 

konsep tetapi mengetahui pada langltah keberapa tahu dia apa yang hams 

dikerjakan namun tidak tahu apa alasannya secara konseptual. Dengan dernikian 

siswa sepcrti itu tidak dapat me~ljelaskan. Sebenarnya setiap langkah dalam 

prosedur meIibatkan konsep-konsep ymg hams dipahami siswa. Selanjutnya, 



siswa yang melnahami bilangan desimal secara konseptual maka dia dapat 

menjelaskan bilangan desimal dalam bentuk persen, dalam bentuk pecahan biasa, 

mampu menjelaskan arti lambang-lambang bilangan desimal bagaimana kaitannya 

misalnya dengan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dst. 

Pemahaman Masalah 

Dalarn penyelidikan pemecahan masalah, siswa mendernonstrasikan suatu 

pemahaman konsep dan proses yang meinbolehkan mereka menganalisis, 

menyajikan, dan megarnbarkan hubungan-hubungan di antara besaran-besaran dan 

penggunaannya pada dunia nyata. Siswa kelas 1-4 menggunakan benda-benda 

konkret yang dapat dimanipulasi, model-model, grafik-grafik, table-tabel, 

tekhnologi, kepekaan bilangan, dan perkiraan-perkiraan ketika mereka menyelidiki 

masalah yang melibatkan konsep-konsep dan aplikasi-aplikasinya. Kemampuan 

tersebut secara operasinal dapat dinyakan sebagai berikut: mendemonstrasikan 

sebuah pemahaman symbol-simbol: >. <, dan =. Memodelkan dan 

mengembangkan strategi untuk pemecahan masalah, dan mengetahui kaitan situasi 

dunia nyata misalnya kalimat maten~atika dengan pernyatan dunia nyata. 

Seterusnya, konsep rnatematika dapat muncul di berbagai masalah kehidupan 

misalnya di pasar dalam jual beli, di nlmah tangga dalam menghitung perbelajaxl 

sehari-hari, dalam merencanakan dekorasi ruangan, dll. Konsep matematika 

mungkin saja mucul melibatkan bilangan misalnya operasi-operasi; geometri 

misalnya n~asalah angun-bangun; atau pengukuran seperi pengukuran luas, volume, 

waktu, temperatur, atau berat. Siswa dapat dikatakan memahami suatu kosep 

matematika terdapat dalam suatu situasi jika dia memahami konsep matematika 

tersebut. Tingkat pemahaman yang lebih tinggi adalah aplikasi. Menurut Bloom 

(1976) aplikasi meliputi beberapa kemampuan yakni (1) memecahkan masalah 

rutin dan no11 rutin, (2) membandingkan, (3) mengingat konsep, aturan, struktur, 

atau terminologiyang relevan, (4) menemukan hubungan-hubungan, dan (5)  

merurnuskan sebuah keputusan. 



Kemampuan mengindentifikasi, mengontraskan, dan mengeluarkan atau 

mengecualikan dapat dilakukan apabila seseorang telah memahami konsep yakni 

dia mengetahui suatu konsep terdapat dalam suatu situasi. Selanjutnya, Reiser dan 

Dick (1996) mengemukakan bahwa jika siswa telah memahami suatu konsep, 

maka dia mampu mengidentifikasi ide tertentu dapat diklasifikasikan kedalam 

sebuah contoh dari konsep tersebut. Pada tahap ini siswa memahami apa yang 

mereka katakan, dan juga mampu rnendemonstrasikan pemahamannya tersebut. 

Pengukuran pemahaman siswa dapat dilakukan dengan meminta siswa 

menyatakan suatu informasi dengan kata-katanya sendiri atau dengan merninta 

siswa mcmberikan contoh-contoh yang dipelajarinya yang tidak sarna dengan 

contoh yang lain dan yang ada di dalam kelas atau yang ada pada buku (TenBrink, 

1974) Sadker dan Sadker (1995) mengemukakan bahwa pemahaman seseorang 

dapat dilihat pada kemampuan menerjemahkan atau menafsirkan suatu materi 

pelajaran yang disajikan dalam bentuk cart, grafik, tabel, atau kartoon (Cooper, 

1986). Kellough (1994) bahwa kata-kata operasional yang cocok untuk 

pemahaman mengubah, mengklasifikasi, mendefinisikan, menggambark'm, 

mengira, memperluas, menjelaskan, menyatakan secara umum, menyimpulkan, 

membuat dalam paragraf, memprediksi, mengetahui, meringkaskan 

Lembaran Penilaian Tugas 

(Diisi oleh guru) 

Nama siswa: 

Nomor Kompetensi Dasarf Nomor TPK: ..... / ... 

Pertemuan ke: ... dan Tanggal ... 

Petunjuk: Lingkari pada angka di depan pernyataan sesuai dengan 

kenyataan kemampuan 



6 poin Menunjukkan pemahaman penuh, menggunakan konsep dan prosedur 

dengan benar dan melebihi dari yang diminta, menjelaskan dengan tepat 

model-model dengan cara yang fleksibel 

5 poin Menunjukkan pemahaman dasar namun tidak melebihi yang diminta. 

Dapat menggunakan model-model dalam penjelasan kaku daiam 

rneriginterpretasi. 

4 poin I'emahaman yang penting-penting namun tidak lengkap terintegrasi 

dengan ide lain. Beberapa poin ada yang hilang, dan tidak yakin Calarn 

mcnggui~akail model-model dalam menjelaskan. 

3 poin Memahami sebagian-sebagin yang terpisah, ide-ide tidak berkait dengan 

konsep lain, atau prosedur. 

2 poin Sebagian yang dipahami dengan argumen yang lemah clan tidak lengkap. 

1 poin Sedikit bukti yang menunjukkan pemahaman, d m  gaga1 menggunakan 

penalaran dalam menjelaskan 

Format penilaian pemecahan masalah 
Lembar Pemberian Skor Pemecaham Masalah 

(Skala PenilaianAnalisis) 

Nama siswva: .............................................. 

Kompetensi Dasar nomor: ....................... 

.......... ........... TPK nomor/Pertemuan ke: / 

Petunjuk: Bacalah setiap langkah pcnyelesaian masalah, dan beri skor pada 
lcmbaran kerja siswa sesuai kenyataan. 

Pemahaman masalah 

0 Secara total tidak memahami masnlah 

2 Sebagai masalah dipakamiltidak dipahami 

4 Memahami masalah secara penuhllengkap 



Perencanaan pemecahan masalah dilihat pada pernilihan strategi dan penerapan 

0 Tidak ada rencana atau rencana salah total. 

2 Sebagian rencana betulherdasarkan interpretasi yang betul 

4 Perencenaan menuju kepada penyelesaian yang betul jika 

Penyelesaian Masalah 

0 tidak ada upaya pelaksanaan rencana, atau salah total 

2 Sebagai penyelesaian betullberdasarkan rencana 

4 Penyelesaian betuk,dengan langkah yang anggun 

Jawaban 

0 Tidak ada jawabanljawaban salahlsalah berdasarkan interpretasi yang salah. 

1 Salah menyalin jawabadsalah menghitunglsebagai dari banyak jawaban. 

2 Menyalin jawaban salah berdasarkan perencanmn yang salah 

3 Jawaban betul, label betul, untuk jawaban yang betul 

Skor total = 15(Van De Walle, 1994) 

Berpikir Kreatif 

Latihan-latihan kreativitas siswa dapat dilakukan dengan masalah-masalah 

yang melibatkan siswa untuk Apa yang kamu lakukan bila musuh memerangi 

negara kita dan Anda hams meninggalkan rumah dan halaman untuk ikut membela 

negara?. Menurut Canny Semiawan (2002) bahwa tingkat berpikir kreatif yang 

ketiga dapat dikembangkan dengan cara memberi kan pelatihan merumusan masalah 

berdasarkan asurnsi tertentu. Selanjutnya, Stephen dan Jesse (1997) menyatakan 

bahwa cara penilaian kegiatan penalaran adalah dengan tes tulisan berbentuk 

pilihan jamak, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan pertanyaan-pertanyaan untuk 

prestasi. Keringkasan dapat berupa paragraf yang ditulis setelah menyelesaikan 

masalah digunakan juga untuk penilaian penalaran. Selain itu, portofolio juga 

digunakan dalarn mengukur kemampuan menalar. 



Cengan demikian, indikator yang dapat digunakan untuk kemampuan berpikir 

kreatif adalah: menjawab pertanyaan yang bersifat terbuka secara lancar; 

memperurnum ide-ide yang luar biasa secara fleksibel, memandang suatu situasi 

dari berbagai pandangan; menghasilkan respon yang baru, asli, unik, dan tidak 

biasa, memperluas, memperkaya, dan mengembangkan suatu ide secara 

terperinci, serta menerapkan ide-ide; penuh daya khayal dalam membayangkan dan 

memanipulasi ide-ide, melihat idc-ide itu dari sudut pandang yang berbeda' 

mengubah suatu ide ke dalam suatu ide lain, mclihat makna-makna baru dari 

penggunaan-penggunaan, implikasi-implikasi suatu yang baru; melihat hubungan- 

hubungan, membuat keterkaitan-kcterkaitan berdasarkan informasi; dan 

mengombinasikan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan yang koheren. 

Selanjutnya, tingkat berpikir tetinggi adalah berpikir heatif. Berpikir kreatif 

menurut ahli psikologi konstruktivist adalah merupakan ha1 yang paling komplek 

d m  palirig sukar untuk didefinisikan. Namun, Bowd, McDougall dan Yewchuk 

(1994) berhasil menyatakan kata-kata untuk kreativitas adalah: 

1. Menjawab pertanyaan yang bersifat terbuka secara lancar; 
2. Meinperumum ide-ide yang luar biasa secara fleksibel, 
3. Memandang suatu situasi dari berbagai pandangan; 
4. Menghasilkan respon yang baru. 
5. Menghasilkan sesuatu yang asli dan unik serta tidak biasa; 
6. Memperluas, 
7. Memperkaya, 
8. Mengembangkan suatu ide secara terperinci, 
9. Mencrapkan ide-idc tcrsebut; 
10.Penuh daya khayal dalarn membayangkan dan memanipulasi ide-ide, 
11. Melihat ide-ide itu dari sudut pandang dari suatu ide itu; 
12. Mengubah suatu ide ke dalam suatu ide lain, 
13. Melihat makna-makna baru penggunaan-penggunaan, 
14. Implikasi-implikasi suatu yang banl; 
15. Melihat hubungan-hubungan, 
16. Membuat keterkaitan-keterkaitan berdasarkan informasi; 
17. Mengkombinasikan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan yang koheren. 

Kegiatan belajar yang dapat meningkatkan kreativitas kelompok adalah 

dengan: 



10. Mcmeriksa kesimpulan-kesimpulan, Mendorong kelompok untuk inovasi, 

Menanyakan "bagaimana kalau", 

1 1. Meminta siswa menggunakan metaphor atau kiasan. 

12. Meminta siswa mencmukan idea dan menemukan solusi. 

13. Meminta siswa membuat berbagai pertanyaan yang menuntut pernikiran 

evaluatif. 

14. Mencari berbagai informasi tentang ha1 tertentu; 

15. Menganalisis desain yang sistemik dan meramalkan (hypothesis); 

16. Membuktikan kebenaran ramalan; 

17. Membuat proyek mandiri tentang topik itu; 

18. Membuka berbagai pusat kegiatan (activities centers) seperti pusat sain 

(science cenler), pusat pengembangan pengabdim pada masyarakat, dalam 

skala kecil, atau skala formal. 

Dengan memiliki kreativitas membuat seseorang marnpu mengubah sebuah 

bentuh pengetahurn kepada yang berikutnpa. Penggunaan metaphor yang indah 

dapat melihat masalah dengan cara baru dan kreatif. Latihan pernetaan masalah 

terrnasuk latihan yang diberikan untuk tingkat berpikir kreatif. Menurut mereka, 

untuk memetakan dan mengidentifikasi masalah adalah dengan cara mencari 

alternatif pemecahan secara teratur. 

Mengomunikasikan Gagasan Secara Matcmatika 

Sebagai Kompetensi Dasar untuk kemampuan berkomunikasi secara 

matematika di SD sebagi berikut: 

1. Mendengar, menjawab dan bertanya kepada guru atau satu sama lain. 

2. Menggunakan berbagai alat untuk rnengemukakan asalan, memecahkan 

masalah, atau kaitan-kaitan antar konsep, memperjelas pemaharnan- 

pemahaman. 

3. Memulai dengan masalah dan pertanyaan-pertanyaan. 

4. Membuat kaitan-kaitan dan meyajikan masalah. 

5. Menemukan dan menyelidiki contoh-contoh untuk meyelidiki kaitan-kaitan. 

6. Mencoba menguatkan keabsahan suatu penyajian. 



7. Mengemukakan bukti dan arguinen untuk rnenjelaskan keabsahan jawaban. 

8. Memberikan peluang kepada siswa untk menggunakan alat-alat seperti 

komputer (kalau ada), kalkulator, dan alat teknologi lainnya. 

9. Hasil kerja siswa yang berupa gambar, diagram, tabel, dan grafik, dll. 

10. Rangkuman simbol-simbol d m  istilah-istilah konvensional. 

11. Penyajian secara lisan atau dran~atisasi. ((NCTM,1989). 

Sebuah contoh format penilaian kelnarnpuan menyajikan matematika. 

Lembaran Penilaian Kemampuan Bcrkomunikasi Secara Matematika 

(Diisi guru untuk penilai penampilan, tugas penyajian tertulisllisan) 

Nama siswa: .............................................. 
Kompetensi Dasar nomor: ...................... 

..................... TPK nomorIPertemuan kc: 

PetunjukLingkari angka di depan pcrnyataan berikut sesuai kenyataan. 

Penggunaan Bahasa Matcmatika 

1 Tidak ada sama sekalilsalah total menggunakan bahasa matrematika, 

2 Beberapa bagian benar menggunakan bahasa matematika 

3 Sebagian besar benar menggunakan bahasa matematika 

4 Penggunaan bahasa matematika yang kaya, layak, dan anggun 

Penyajian Secara Matematika 

1 tidak menggunakan penyaj ian matematika 

2 menggunakan penyajian matematika 

3 penyajian matematika yang tepat d m  layak 

4 penggunaan bahasa yang tepat d m  anggun 



Kejelasan Penyajian 

1 tidak jelas (tidak terorganisir, tidak lengkap, kurang ditail) 

2 sebagian kccil jelas 

3 sebagian besar jelas 
I 4 jelas (terorganisir dengan baik, lengkap, dan ditail. 
I 

(Kennedy dan Tipps, 1994) 

b. Kegiatan-kegiatan yang Meningkatkan Komunikasi 

! 
i 

Menurut Kennedy dan Tipps (1994), pertanyaan yang bagus merupakan 

I permulaan yang baik untuk memulai komunikasi yang berkualitas antara siswa 
I 

I dengan guru, karena pertanyaan yang bagus dapat menimbulkan berbagai respon 

yang bagus dari siswa. Selain itu, pertanyaan yang bagus dapat menggiring siswa 

untuk lebih dari mengingat sebuah strategi untuk menawab pertanyaan tersebut, dan 

pertanyaan yang bagus dapat memberikan berbagai jawaban yang dapat diterima 

sehingga memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan kerativitas 

mereka. Sebagai contoh: 

Berapa banyak masalah yang dapat dibuat yang jawabmlya 150.000? 

Dapatkah kamu membuat masalah yang panjang?Atau masalah yang Lebih pendek? 

Atau masalah yang komplek? 

c. Komunikasi tertulis 

Sampai saat ini tugas-tugas tertulis di SD kebanyakan pada mata pelajaran 

Sosial, Bahasa, PKn, atau pr matematika yang berbentuk soal-soal. Pada hari ini 

hendaknya pembelajaran matematika meliputi tugas-tugas tertulis dapat perupa 

laporan-laporan sehubungan dengar1 pengalanam mereka menggunakan strategi- 

strategi pemecahan masalah, tentang kegunaan matematika dalam mata pelajaran 

lain atau dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya matematika dalam kehidupan 

manisia, dan banyak lagi topik dapat disusun, tugas-tugas tersebut hams ditulis 

dengan cara yang betul. Selain itu, gambar, grafik, diagram, dan tabel dapat juga 



merupakan tugas matematika yang laporannya tetulis. Dengan tugas-tugas tertulis 

siswa dapat menunjukkan pemahamannya terhadap matematika. Berikut 2 contoh 

tugas tertulis yang hasilnya berupa laporan tertulis. 

1. Jelaskanlah tentang sebuah persegipanjang kepada seseorang yang tidak 

mengerti apa yang dimaksud dengan persegipanjang. Jelaskan dengan lengkap 

sehingga orang tersebut dapat nlenyatakan bahwa sebuah bangun adalah sebuah 

persegipanjang atau bukan men~pakan persegipanjang. 

2. Sehuah kelas V terdiri dari 20 orang siswa. Nilai matematika kelompok siswa 

dinyakatan dalam sebuah diagram batang. Siswa disuruh memeriksa dan 

melingkari salah satu dari ketiga b~mh diagram yang mana berasal dari kelas 

tersebut. Minta siswa menjelaskan kenapa itu yang mereka pilih (Kennedy dan 

Tipps, 1994) 

Berikut ini Sebuah Contoh Format Penilaian Berbicara 

Keterampilan berbicara 

Melihat kepada audiences 

Sikap badan 

Berbicara dengan jelas 

Beragam irama 

Beragam volume suara 

Kejelasan ucapan kata 

Penggunaan pause 

Gerak isyarat 

Kegelisahan 

Menggunakan ah, eh, ooo 

Bicara pada giliran 

Berbicara untuk 

Memberi inforrnasi 

Menghibur 

Butuh 
Peningkatan (1) 

Rata-rata 
(2) 

Bagus 
(3) 

Excellent 

(4) 



Memberi kan pengarahan 

Merayu 

Menyatakan perasaan 

(Anderson dan Krathwohl, 2001) 

d. Belajar Kooperatif 

Bela.jw kooperatif adalah salal~ satu kegiatan yang dapat dikondisikan untuk 

meningkatkan komunikasi siswa. Burn (1992) sangat ~nenganjurkan agar siswa 

belajar matematika dalam kelompok kooperatif, karena dalam belajar kooperatif 

yang terstruktur dengan baik dan disesuaikan dengan tingkat kematangan siswa, 

siswa akan berinteraksi dengan benda-benda konkret sebelurn dikenakan gagasan 

matematika yang abstrak. Anak-anak yang tidak dapat kesempatan berbicara dalarn 

kelas yang klasikal akan mendapnt kesempatan yang banyak bertanya ataupun 

mengemukakan ide-ide dalam belajar kooperatif. Komunikasi sosial juga akan 

meningkatkan interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan gcru. 

Sebagai contoh kegiatan dalam belajar kooperatif. Kelompokkan siswa 3 - 4 orang. 

Berikut ini adalah sebuah format penilaian belajar koopertif 

Format Penilaian Pengamatan Kemampuan Belajar Knoperatif 

(Diisi oleh Guru) 

Nomor Kclompok: 

Nomor Kompetensi Dasar: ........ Nomor Tujuan Pembelajaran Khusus: ......... 

.... ..... Pertemuan keITangga1 : ke I.. 

Petunjuk: Diisi dengan tancla cacah di bawah nama siswa sesuai kenyataan 

Aspek Penilaian 

Proses 

1. Penegasan jawaban 

2. Mendengar dengan hati-hati untuk 

Siswa D Siswa C Siswa A Siswa B 



1 Secara total tidak memahami 
2. Sebagian dipahami 
3. Memaharni sebagian besar 
4. Digeneralisai, dig~makan, diperluas 

Kualitas pendekatan 

1 Tidak layak atau tidak dapat dikerjakan 
2. Layak beberapa prosedur 
3. Pendekatan dapat dikerjakan 
4 Efisien atau berpengalam 

1. Membuat krputusan tidak beralasan 
2. Membuat keputusan beraIasan 
3. Kesimpulan dan keputusan berlasan 
4. Kesimpulan, keputusan beralasan dan generalisasi tegas, ekplisit 

Pencapaian Keputusan 

1. Penyelesaian tanpa perluasan 
2. Penyelesaian dangan observasi 
3. Penyelesaian dengan kaitan-kaitan atau penggunaan. 
4. Penyelesaian dengan sintesis, atau abstraksi. 

Berikut ini adalah beberapa format penilaian diri 

Lernbaran Penilaian Diri Sendiri 

(Jurnal diisi oleh siswa) 

Narna siswa: 
Nomor Kompetensi Dasar: 
Nomor Tuj uan Pempelajaran Khusus: 
Pertemuan ke, ... dan Tanggal ... 

Petunjuk: Bubuhkan tanda (V) kalau setuju dan tanda (X) kalau tidak setuju. 

1 -----Saya yakin bahwa diri saya dapat menyelesaikan soal dengan betul 

2 -----Saya kadang-kadang menunda sarnpai saya menemukan jawabannya 

3 -----Saya suka mengerjakan masalah yang betul-betul sulit 

4 -----Matematika membuat saya cemas. 
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5 -----Jika saya terbentur, maka saya berhenti mengcrjaan soal 

6 -----Saya tidak sepintar anak lain dalam belajar matematika. 

7 ----- Matematika pelajaran favorit saya 

8 ----- Saya tidak suka mengerjakan amsalah yang sulit-sulit 

9 ----- Cara saya belajar matematika hanya dengan mengingat aturan-aturan 

10-----Saya menggunakan waktu untuk mengerjakan masalah sampai menemukan 
jawabannya. 

Larnpiran 9. 

Format Penilaian Diri Sendiri Dalam Belajar Kelompok 

(Jurnal ini Diisi oleh Siswa ) 

Narna: 

Nomor KD/Nomor TPK: ........... / ..................... 

Pertemuan ke/Tanggal:ke .... / ....... 

Petunjuk: Reri tanda (V) pada pernyataan di bawah altcrnative yang disediakan 

No 

Item 

1 

2 

3 

4 

S Aspek yang Dinilai 

A. Partisipasi Mclompok 

Terlibat dalam kerja kelompok 

Berbagi ide dengan adil 
- - 

Mencoba mendominasi grup 

interupsi, berbicara banyak, 

TP Kd J 



5 

6 

7 

8 

9 

1 0. 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Keterangan: 

B. Tetap Pada Topik 

Mendengar yang dibicarakan teman 

Memperhatkan apa yang dilakukan teman 

Mengomentari agar tetap pada topik 

C. Menawarkan ide yang bermanfaat 

Menyarankan ide yang membantu kelompok 

Mempengaruhi keputusan kelompok 

Menawarkan ide yang berman faat. 

D. Mempertimbangkan 

Meminta teman untuk mengemukakan ide-ide 

Memberi poin terhadap ide yang bagus 

Memperhatikan anggota lain dalam kelompok 

Mengajak teman terlibat dalam kelompok. 

Memikirkan ide teman dengan serius 

E. Kemampuan Berkomunikasi 

Meminta teman untuk bertanya 

Berbicara dengan jelas, mudah dan dipahami 

Menjelaskan ide dengan jelas dan efisien 

F. Pengalaman Pribadi 

Kelompok ini lebih membantu saya memahami c x a  
memecahkan masalah dari pada saya bekerja sendiri 

Bekerja dalam kelompok merupakan pengalaman 
yang lebih menyenangkan 

Jumlah 

S=sering=4; Kd=kadang-kadcang=3; J=jarang=2; Tp=tidak pernah=l 



Lampiran 10 

Format Penilaian Diri Sendiri Dalam Belajar Kelompok 

(Rubrik kerja bertim, penilaian diri sendiri dan umpan balik peer diisi cleh Siswa ) 

Nama: 

Nomor KDINomor TPK: ........... I ..................... 

.... Pertemuan keITangga1: ke I.. ..... 

Petunjuk: Beri skor 0 sampai 3 pada kolom skor sesuai dengan kenyataan 

Tidak I 
Dimensi Sepantasnya (3) Bermanfaat (2) I Skor , 

I Memuaskan (0) I 
I 

Sepanjang waktu Keberadaannya Membiarkan orang 
tanpa diingatkan di perhitungkan. beke rja. 

Keterlibatan 
Semua bckerja Mencoba bekerja keras. 
keras dan saling 
membantu 

Kebiasaan- Tepat waktu, Tepat waktu, bergiliran, 
kebiasaan bergiliran dalarn sebagaian kerja 
bekerja semua kerja dan menyerahkan tugas 

menyerahkan 
tugas 

Tugas dikerjakan, Melengkapi tugas 
tidak tergantung sebagaian besar. 
pada yang lain 

Tidak mencoba 
bekerja.. 

I 

Terlambat untuk 
semua, tidak bekerja, 

i 
tugas tidak selesai. 

Tidak melengkapi i 

j 



Mendengar, Mendengar, 
bertanyq berdiskusi, 

, dan menjawab, 
berdiskusi mengarahkan 

dalarn pemecahan 
masalah 

Berbagi Mengumpulkan 
informasi dan berbagi 

infonnasi yang 
bermanfaat untuk 
diskusi sesuai 
dengan tuj uan 

Pemecahan Aktif mencari dan 
masalah mengemukakan 

pemecahan- 
pemecahan dari 
masalah 

Kelompok Selalu bekerja 
untuk pencapaian 
semua tuj uan 
kelompok 

Selalu bersikap 
positif tcrhadap 
tugas, dan bekerja 
dengan orang lain 

Semua 
menyurnbang 
gagasan Selalu 
berbagi tugas. 
Tugas selesai 

~. . .- 

! 
i 
! 

! 
. . . .  ~i 

Mendengar, berdiskusi, : Tidak I I 

tidak mengarahkan : mendengarkan ide ide I 

dalam pepecahan , orang lab, tercapai I 

masalall ' kesepakatan. 
, 

i 
Sering mengumpulkan Harnpir tidak pernah 

informasi dan ide-ide mengadakan informasi : 
untuk diskusi yang bermanfaat 1 

! 

- -.- - 

Meningka t dalam Tidak mencoba 
penyelesaian yang memecahkan masalah. 
disarankan oleh anggota. 

I Sering membantu Tidak bekerja dengan , 

pencapaian tuj uan baik, untuk I 

kelompok. mencapai tujuan 
dengan lengkap. 

I 
Kadang-kadang Sering mebuat lelucon 1 

bcrsikilp positif tcrhadap I terhadap tugas d m  1 
i 

! 
tugas, bekerja dengan mempunyai sikap 

! 
orang lain negative. 

i ! 
- .  - . . . .. . . . -- i 

Kadang -kadang Tidak menyurnbang i I 
I i menyurnbang gagasan : gagasan I I 

' berbagi tugas. Tugas I meyelesaikan tugas. I 
sebagian besar selesai. Tugas tidak selesai ' I 

(NCTM, 1989) 



5. Memiliki sikap menghargai Matematika 

Banyak ha1 yang dapat menunjukkan seseorang menghargai sesuatu dengan 

memiliki sikap antara lain: rasa ingin tahu yang ditunjukkan dengan megemukakan 

pertanyaan, mencoba menyimpulkan, mengerjakan tugas sampai se1esai;dan 

perhatian yang ditunjukkan oleh melihat selalu kepada yang berbicara guru atau 

temannya ketika menjelaskan gagasan-gagasan, memberikan respon kalau diminta. 

Di samping itu, mereka memiliki minat ditunjukkan oleh sangat jarang minta izin 

kecuali betul-betul tidak dapat hadir, menyediakan semua alat-alat belajar 

matematika, mengidolakan mata pelaran matematika, menghargai guru. 

Selain itu, mereka juga memiliki sikap ulet, sikap percaya diri dalam 

pemecahan masalah, sifat positif terhadap matematika meliputi motivasi, keingin 

tahuan. Tarnbahan pula, mereka memiliki ketekunan dalam memecahkan masalah 

dalarn mencari pemahaman. Mereka tidak mau berhenti bekerja sebelum 

menemukan berhasil, itulah yang menjadi kepuasan mereka. Yang istimewa dari 

mereka adalah bahwa mereka mau mengambil resiko, fleksibel, dan tanggung 

jawab terhadap diri sendiri dengar* penuh percaya diri. 

Contoh-contoh pada keakuratan segitiga Pascal, pola-pola bilangan dapat 

berupa sebuah laporan mengenai hubungan antar operasi hitung, geometri yang 

ditunjukan; tabel ekuivalensi pecahan yang dibuat oleh siswa, bilangan-bilangan 

desimal, dan persent dengan contoh-contoh setiap tipe bilangan digunakan pada 

dunia nyata; projek matematika; dan Iaporan tentang seseorang dalarn sejarah atau 

orang terkenal yang membangun ide-ide matematika adalah merupakan ha1 yang 

dapat mengkondisikan siswa mau mengambil resiko, fleksibelitas, tanggung jawab 

terhadap diri sendiri dengan penuh percaya diri seperti yang dikemukakan di atas. 

Di bawah ini sebuah contoh format penilaian watak siswa dalam belajar 

matematika. 

Lembaran Penilaian Pengamatan Watak Anak dalrpm Belajar Matematika 

(Diisi oleh Guru) 

Nama siswa: .......... 



Nomor Kompetensi Dasarl Nomor Tvjuan Pembelajaran: .... / ......................... 

Pertemuan ke: . . . . , dan Tanggal: . . . 

Petunjuk: Isilah tanda (V) dibawah altcrnatif menurut yang sesungguhnya 

No 

1 

2 

3 

Aspek Observasi 

Watak atau sikap 

1 .  penguasaan diri 

2. perhatian 

3. ketekukan 

4. antusias 

5. keingin tahuan 

6. imajinasi 

7. fleksibelitas 

8. cooperatif 

9. aplikasi-aplikasi 

Keterampilan penggunaan 

10. alat-alat bantu belajar 

1 1. alat pengukuran 

12. tabel 

1 3. grafik 

14. algoritma 

1 5. rumus-rumus 

16. dugaan-dugaan, 

17. kalkulator, 

18. kelompok kerja 

19. berko~nunikasi 

Pemahaman dilihat dari kcmampuan: 

ST T R SR 



20. mengiterpretasi masalah, I 

I ( 22. mengemtangkan peng y n a a n  strategi, 
I I I I 

1 
I 1 23. menjelaskan algoritma, 

I I I I 

21. rnelihat hubungan-hubungan, t t i -  

I 
1 
I I I I I I 

Skor:ST =sangat tinggi 4; T = tinggi = 3; R = rendah = 2; SR = sangat rendah = 1 

24. meng ynakan maternatika dalam 

I 

Berikut adalah format penilain portfolio. 
Lembar Penilaian Portfolio Dalam Pembelajaran Matematika 

I 

seni, sain, dan dengan bidang studi lain. 

(Secara Keseluruhan diisi oleh guru) 

............................................. Narna siswa: 

Kompetensi Dasar nomor: ....................... 

Nomor tujuan/Pertemuan ke: ...................... 

................ ................. Pertemuan ke: Tgl: 

Petunjuk: Untuk kelompok I-VI: pada (-----), isi dengan 

4 jika ternyata ada dan lengkap, dan anggun 

3 jika ternaya ada dan kelengkapan melebihi 50%, dan bagus. 

2 jika ternyata ada dan kelengkapan kurang 50% 

1 jika tidak ada. 

Untuk kelompok VII pada (-----), isi dengan 

4 jika betul dan anggun 

3 jika sedang, 

2 jika kurang 

1 jika sangat kurang 



I. Sikap Tcrhadap Matcrnatika dalam Map Siswa 

1. ----- Jumal keantusjc?san dalarn lnengerjakan tugas-tugas matematika 

2. -----Gambar-gambar, grafik, foto-foto berwarna yang dianibil siswa. 

3. ----- Ketekunan dilihat adanya tambahan : "Di sisi lain ... " atau "Bagaimana. 

4. ----- kalau ..." Berani mengambil resiko, bertanggung jawab apakah sepanjang 

minggu atau sepanjang bulan, dll. 

5. ----- Fleksibelitas dengan berbagai pendekatan terhadap sebuah masalah. 

5 ----- Penyusunan kalender perencanaan kerja yang akan mereka lakukan. 

6 ----- Adanya riwayat hidup orang-orang terkenal dalarnrnatematika. 

11. Pertombuhan/Perkcmbangan Pemahaman Matematika 

7 ----- Item-item dikumpulkan dari permulaan sampai akhir tahun ajaran. 

8 ----- Penjelasan sebuah algoritrna bisa berlaku untuk sebuah operasi dan 

kenapa tidak untuk yang lain. 

9 ----- Sajian yang dapat mengklarifikasi sebuah masalah. 

10 ----- Asumsi-asumsi meliputi contoh-contoh perhitungan. 

11 ----- Foto-foto projek matenlath. 

12 ----- Pemikiran dan pendekatan terhadap pemecahan masalah. 

13 ----- Jumal tentang garis-garis besar dari pemecahan masalah. 

14 ----- Paper dimulai dengan matematika pada hari pertamaku. 

15 ----- Kesimpulan yang berbentuk draft yang memuat akhir dari 

pekerj aan. 

III. Penalaran Matematika (ditunjukkan dengan tugas-tugas) 

16 ----- Estimasi 

17 ----- Kepekaan matematika 

18 ----- Berhitung 

19 ----- Penyelidikan pola-pola penjumlahan 

20 ----- Pembulatan-pembulatan 

21 ----- Penaksiran-penaksiran 

22 ----- Menggunakan rumus luas 

23 ----- Menggunakan rumus volume 



24 ----- Laporan tertulis dari eksperimen 

25 ----- Jawaban pertanyaan-pertanyaan terbuka. 

26 ----- Pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan, 

27 ----- Penggunaan FPB 

28 ----- Penggunaan KPK 

IV. Pemecahan Masalah dalam Kelompok, adanya: 

29 ----- Perencanaan penyelesaian sebuah tugas, 

30 ----- Paper yang diselesaikan kelompok, 

3 1 ----- Lembaran penilaian kelompok, 

----- Keterampilan mengomunikasikan, 

32 ----- Vidio atau audiotape darikerja kelompok 

33 ----- Laporan yang bersifat oral, 

34 ----- Laporan dalam menggunakan berbagai strategi pemecahan rnasalah. 

V. Penggunaan Alat, adanya: 

35 ----- Kalkulator 

36 ----- Komputer 

37 ----- Menganalisis pola-pola statistik, 

3 8 ----- Memanipulasi benda-benda konkret 

VI. Keterlibatan Guru, Orang Tua, dan siswa, yakni adanya: 

39 ----- Konsistensi dari program-program: 

40 ----- Catatan anekdot, 

4 1 ----- Lernbaran penilaian diri sendiri 

42 ----- Wawancara dengan siswa, 

43 ----- Kon~entar-komentar guru dengan orang tua, 

44 ----- Penilaian guru terhadap kerja siswa. 

VII. Adanya Prescntasi Portfolio di Depan Konverensi guru dan orang tua. 

45 ----- Penggunaan bahasa matematika 

46 ----- Kejelasan bahasa 



47 ----- Kedalaman mateinatika 

48 ----- Keluasan matematika 

49 ----- Mcnank 

50 ----- Keterkaitan matematika dengan dunia nyata. 

Pemahaman materi pelajaran dapat dilihat pada kemampuan menggunakan 

konsep dalam berbaga situasi, menggunakan berbagai model untuk menjelaskan 

konsep tersebut pemahaman, menggunakan pengetahuan terdahulu untuk 

menjelaskan konsep baik secara tulisan atau lisan, yang dapat dinyatakan sebagai (1) 

mengetahui dan menggunakan hubungan-hubungan antar ide matematika. (2) 

menjelaskan bagaimana ide-ide matematik terkait dan membangun satu sama lain 

sehingga menghasilkan suatu kaitan yang masuk aka1 secara keseluruhan. (3) 

mengetaliui dan menggunakan matematika di luar matematika dan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pemahaman prosedural dapat dilihat pada keterampilan dalarn 

melakasanakan prosedur tersebut secara fleksibel, alcurat, efisien, d m  cocok. 

Keterarnpilan pemahaman masalah dapat dilihat pada mengubah, mengklasifikasi, 

mendefinisikan, menggambarkan, mengira, memperluas, menjelaskan, menyatakan 

secara umum, menyimpulkan, membuat dalam paragraf, memprediksi, mengetahui, 

meringkaskan pemarnpuan mengomunikasikan meliputi mendengar, menjawab dan 

bertanya kepada guru atau satu sarna lain, Menggunakan berbagai alat untuk 

mengemukakan asalan, memecahkan masalah, atau kaitan-kaitan antar konsep, 

mempe rjelas pemahaman-pemahaman. Ketera~npilan mengomunikasikan matematika 

dapat dilihat pada penggunaan bahasa matematika, penyajian secara matematika, 

kejelasan kenyajian. Kegiatan-kegiatan yang meningkatkan komunikasi adalah 

komunikasi tertulis, dan belajar kooperatif yang dapat dlihat pada proses, 

pengetahuan, dan afektif. 

Selajutnya penilaian diri sendiri dapat dilihat pada Jurnal diisi oleh siswa, 

partisipasi kelompok, tetap pada topik, menawaskan ide, kemampuan berkomunikasi, 



pengalaman pribadi. Penilaian watak dapat denhan pengamatan Watak Anak dalam 

Belajar Matematika meliputi watak atau sikap, keterampilan penggunaan- 

penggunkn, dan pernahaman-pemahaman. Akahirnya portfolio dilihat pada Sikap 

Terhadap Matematika dalam Map Siswa, Pertumbuhaflerkembangan Pemahaman 

Matematika, Penalaran Matematika (ditunjukkan dengan tugas-tugas), Pemecahan 

Masalah dalam Kelompok, Penggunaan Alat, keterlibatan Guru, Orang Tua, dan 

siswa, dan Presentasi Portfolio di Depan Konverensi guru dan orang tua. 
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