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Abstract. Mathematics is known as the science of pattern. In 

addition, the process of teaching and learning of mathematics in 

the classroom will be largely determined by the teachers’ view and 

beliefs about mathematics and mathematics education. Pretest 

was carried out in order to discover the competencies, beliefs, and 

the tendency of mathematics teaching and learning in their classrooms; to assist and facilitate 

the course participants in achieving the training objectives. The test consists of two parts, Part 

A and Part B. The Part A of the test was mathematics problems, while part B was the 

questionnaire related to the beliefs and perceptions of the participants about mathematics and 

mathematics education. 

 

Half of the participants stated that mathematics related to the pattern or stated that 

mathematics can enhance the ability to think, analyze, reason, and solve problems. 

Furthermore, 54.17% participants were able to give reasons why they should use concrete 

objects and diagrams or pictures during the learning process. However, all participants could 

not define the term 'meaningful learning' according to the definition set out by Ausubel. In 

practice, 66.67% participants said that they focus on rules that 5 − (−3) = 5 + 3 or focus on 

multiplication rules that (−a) × (−b) = ab which emphasizes students to memorize. Furthermore, 

only 25% participants can correctly describe an example of using concrete objects on enactive 

stage and using pictorial objects (such as diagrams or pictures) on the iconic stage they have 

done in class.  

 

Based on those results, several steps have been taken include: (1) the course facilitators must 

be able to convince the participants to change the process of mathematics teaching and 

learning in such a way to be more easily understood by every student, (2) the need for 

concrete examples during the training process so that the facilitator can act as a model, (3) 

during the coaching process the facilitators should be able to change the learning process to 

facilitate students to construct their knowledge by themselves and help them to learn to think 

and to reason.  
 

Keywords: mathematical content and processes, belief, thinking, and reason 
 
Pendahuluan 
 

Pada tanggal 3 – 30 Mei 2010, SEAMEO Regional Centre For QITEP in Mathematics 

mengadakan diklat dengan judul Course on Teacher Made Teaching Aid in Mathematics 

Education for Primary School Teachers. Kegiatan tersebut merupakan diklat pemanfaatan 
alat peraga untuk para guru SD se Asia Tenggara. Penulis diberi mandat untuk menyusun 

tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) yang sudah diujikan kepada 24 peserta diklat 

dimaksud. Makalah ini akan menjelaskan secara lebih rinci tentang tes awal (pretest) 

beserta hasil dan analisisnya namun tidak akan menjelaskan tentang tes akhir (posttest) 
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dan tidak akan membandingkan hasil kedua tes dimaksud. Kata lainnya, artikel ini tidak 
akan membahas tentang efektifitas diklat dengan cara membandingkan antara hasil tes 
awal dan tes akhir. Dengan menganalisis hasil tes awal maka akan didapat beberapa 
kemampuan, keyakinan, dan kecenderungan praktek pembelajaran matematika, 
utamanya di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Banyak hal menarik yang 
dapat dipelajari dan direnungkan berkait dengan kemampuan, keyakinan, dan 
kecenderungan praktek pembelajaran para guru peserta diklat sebelum mereka mengikuti 
diklat dimaksud. Harapannya, makalah ini dapat bermanfaat untuk pendidikan 
matematika terutama di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara dan dapat 
dimanfaatkan para guru, dosen, dan widyaiswara matematika.  

 

Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) adalah suatu organisasi 

para menteri pendidikan se Asia Tenggara. Seluruhnya ada 11 negara anggota SEAMEO. 

Organisasi tersebut memiliki 19 pusat (centre) yang terletak di 8 negara dari 11 negara 
anggota yang ada. Salah satu pusat yang baru didirikan dan berada di Indonesia adalah 

SEAMEO Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in 

Mathematics. Fungsi utama SEAMEO QITEP in Mathematics adalah mengembangkan dan 
meningkatkan kompetensi para guru matematika dan tenaga kependidikan matematika 
(termasuk pengawas, kepala sekolah, dan staf administrasi) di kawasan Asia Tenggara. 

Karena itu, visi QITEP in Mathematics adalah menjadi pusat unggulan yang profesional di 
bidang pendidikan matematika untuk para guru dan tenaga kependidikan dalam 

kerangka pengembangan berkelanjutan (sustainable development). Sedangkan misinya 
adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan keunggulan profesional para guru dan 

tenaga kependidikan matematika melalui pengembangan kapasitas (capacity building), 

saling berbagi sumber (resources sharing), pertukaran informasi (information exchanges), 

penelitian dan pengembangan (research and development), dan pengembangan jejaring 

(networking) di antara para guru dan tenaga kependidikan di negara-negara anggota 
SEAMEO. 
 

Berdasar visi dan misinya, program dan kegiatan yang dapat dilakukan QITEP in 

Mahematics di antaranya adalah: pelatihan, lokakarya, studi komparatif, penelitian, 
seminar, simposium, beasiswa, magang, layanan konsultasi, kegiatan yang berkait 
dengan pengembangan komunitas, pengembangan jejaring dan kerjasama, peningkatan 

akses ke pasar (seperti display, bahan cetakan, publikasi on-line, publikasi audio and 
video, serta kunjungan), mengembangkan kerjasama dengan pusat lain baik di Indonesia, 
di negara lain, dengan badan yang menjadi anggota afiliasi, dengan negara asosiasi, 
dengan negara donor, serta dengan lembaga kelas dunia lain. Hal tersebut dapat dicapai 

jika ada dukungan yang kuat dari sumber (resource), adanya struktur dan organisasi yang 

efektif dan efisien, pengembangan instrumen dan aturan (enabling instrument, staff rules, 

dan standard operation plan); peningkatan infrastuktur (terutama IT), dana dan anggaran 
yang memadai, serta mengusahakan tambahan dana melalui kegiatan yang sah. 
 

Program diklat yang dilaksanakan QITEP in Mathematics di antaranya adalah: Diklat 

Pemanfaatan Alat Peraga Buatan Guru (Teacher-made Teaching Aids), Diklat Pembelajaran 

Matematika yang Menyenangkan (Joyful Mathematics Learning), Diklat Pembelajaran 

Matematika di Kelas Heterogen (Heterogeneous Mathematics Class Instruction), Diklat 
Pemanfaatan dan Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Teknologi Informasi 

(Utilization and Development IT-based Mathematics Learning), Diklat Supervisi Klinis 

(Clinical Supervision), Diklat Studi Pembelajaran untuk Pendidikan Matematika (Lesson 

Study in Mathematics Education), dan Diklat Pendidikan Realistik Matematika Asia 
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Tenggara (Southeast Asia Mathematics Realistic Education). Tentunya, setiap diklat akan 
menggunakan tes awal dan tes akhir yang berbeda yang akan disesuaikan dengan tujuan 
diklatnya. 
 
Peserta Tes Awal 
 
Ada 24 peserta diklat dari negara-negara Asean yang sekaligus menjadi peserta tes 
dengan rincian sebagai berikut. 
 

No Negara Jumlah Peseta 

1.  Lao PDR 2 (8,33%) 

2.  Myanmar 1 (4,17%) 

3.  Thailand 1 (4,17%) 

4.  Cambodia 1 (4,17%) 

5.  Vietnam 1 (4,17%) 

6.  The Philippines 1 (4,17%) 

7.  Malaysia 1 (4,17%) 

8.  Timur Leste 2 (8,33%) 

9.  Singapura 0 (0%) 

10.  Brunei Darussalam 0 (0%) 

11.  Indonesia 14 (58,33%) 

 
Hanya Singapura dan Brunei Darussalam yang tidak mengirimkan utusannya. Negara 
dengan peserta terbanyak adalah Indonesia. Meskipun penyebaran peserta sangat tidak 
merata, namun hasil tes awal dan akhir sangat menarik untuk dipelajari, sehingga data 
ini dapat digunakan sebagai data awal yang masih kasar tentang keyakinan dan 
kecenderungan praktek pembelajaran matematika di Asia Tenggara.  
 
Instrumen Tes dan Kuesioner 
 
Pada dasarnya tes awal ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengetahuan dan 
kemampuan awal para peserta diklat yang berkait dengan pemanfaatan alat peraga. 
Meskipun demikian, sebagai guru matematika, para peserta dituntut juga untuk 

menjelaskan tentang issu-issu terbaru (current issues) pada pembelajaran matematika 

beserta kecenderungan (trends) praktek pembelajaran matematika di kelas mereka. 
Sebelum para peserta menjawab atau mengerjakan tes awal tersebut, telah dinyatakan 

pada bagian awal tes yang ditulis tepat di bawah judul tes adalah kalimat berikut: “In 

order to make the training relevant and helpful for you, we would like you to complete this 

evaluation sheets. You will be greatly helping us to ensure that this training will be helpful for 

all of you. Thank you very much.” Dengan mengetahui pengetahuan awal tersebut, para 

fasilitator diklat akan lebih terarah menempatkan mereka dalam grup (grouping), 

menentukan materi (content) yang cocok, serta cara menyampaikan materinya (delivery 

systems). Jadi tujuan umum dilaksanakannya tes ini adalah untuk lebih mudah 
membantu para peserta diklat, sehingga tujuan diadakannya diklat ini dapat lebih mudah 
dicapai. 
 
Tes awal yang digunakan dapat digolongkan atas dua bagian, yaitu bagian A yang 
merupakan ‘masalah matematika’, sedangkan bagian B merupakan kuesioner yang 
berkait dengan keyakinan para peserta terhadap matematika dan pendidikan matematika. 
Berikut ini penjelasannya. 
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a. Tes Bagian A 
 

Ada dua soal untuk Tes Bagian A ini. Petunjuk untuk tes ini adalah: “Solve the problems 

below. Show your work as clear as possible to enable other people to understand your 

thinking. We are interested in your ideas about mathematics.” Artinya, selesaikan masalah 
di bawah ini. Tunjukkan pekerjaan Anda dengan jelas agar orang lain memahami jalan 
pikiran Anda. Kami menginginkan ide Anda tentang matematika. Berikut ini adalah Tes 
Bagian A tersebut secara lengkap yang terdiri atas dua soal . 
 
 

1. Find out the area (in square unit) of this shaded picture. Describe at least 5 different 
strategies/ways to find the answer. [Tentukan luas daerah yang diarsir (dalam satuan 
luas persegi). Jelaskan paling tidak 5 cara/strategi untuk menentukan luas itu]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. The product of two positive integers is even, but not divisible by 4. Is their sum odd or 
even? Explain. [Hasil kali dua bilangan asli adalah bilangan genap, akan tetapi bukan 
kelipatan 4. Apakah jumlah kedua bilangan dimaksud ganjil atau genap? Jelaskan]. 

 
 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) pada tahun 2000, menerbitkan buku 

berjudul ‘Principles and Standards for School Mathematics’. Menurut NCTM, standar 

matematika sekolah meliputi standar isi atau materi (mathematical content) dan standar 

proses (mathematical processes). Standar proses meliputi pemecahan masalah (problem 

solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and proof), katerkaitan (connections), 

komunikasi (communication), dan representasi (representation). NCTM menyatakan juga 
bahwa baik standar materi maupun standar proses tersebut secara bersama-sama 
merupakan keterampilan dan pemahaman dasar yang sangat dibutuhkan para siswa pada 

abad ke-21 ini (Together, the Standards describe the basic skills and understandings that 

students will need to function effectively in the twenty-first century). Jelaslah bahwa soal A1 

dan A2 di atas berkait dengan standar isi atau materi (mathematical content) dan standar 

proses (mathematical processes). Para peserta diklat yang dapat menyelesaikan soal A1 
dan A2 tersebut dengan baik diasumsikan menguasai baik materi matematika 

(mathematical content) maupun proses (mathematical processes). Namun tidak sebaliknya. 
Artinya, jika ada peserta yang tidak dapat menyelesaikan soal A1 dan A2 maka tidak 
dapat diasumsikan bahwa mereka tidak menguasai materi matematika. Mungkin mereka 
mengalami kesulitan bahasa, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. 
 

b. Kuesioner Bagian B 
 

Kuesioner Bagian B ini disebut dengan Mathematical Beliefs Questionnaire’. Proses 
pembelajaran matematika di kelas akan sangat ditentukan oleh pandangan seorang guru 
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beserta keyakinannya (beliefs) terhadap pendidikan matematika itu sendiri sebagaimana 
ditunjukkan diagram berikut.  
 

 
Diagram di atas yang didesain Goos and Vale (2007:5) menunjukkan bahwa beberapa 
faktor yang paling mempengaruhi praktek pembelajaran matematika di kelas adalah 
keyakinan sang guru dan situasi di kelas sebagaimana ditunjukkan tanda panah paling 

tebal. Goos and Vale (2007:4) menyatakan: ”Whether we are aware of it or not, all of us 

have our own beliefs about what mathematics is and why it is important.“ Selanjutnya Goos 
and Vale (2007:4) mengutip Barkatsas dan Malone (2005:71) yang menyatakan: 

“‘Mathematics teachers’ beliefs have an impact on their classroom practice, on the ways they 

perceive teaching, learning, and assessment, and on the ways they perceive students’ 

potential, abilities, dispositions, and capabilities’.” Artinya, keyakinan seorang guru 
Matematika akan berdampak pada praktek pembelajaran di kelasnya. 
 
Karenanya, ketidaksempurnaan memahami ‘matematika’ dan ‘pendidikan matematika’ 
dari seorang guru sedikit banyak akan menyebabkan ketidaksempurnaan pada proses 
pembelajarannya di kelas. Kata lainnya, keyakinan yang benar terhadap ‘matematika’ dan 
‘pendidikan matematika’ diharapkan akan dapat membantu proses pembelajaran 
matematika yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagai 
contoh, pengertian matematika yang sesuai dengan tuntutan zaman sangatlah penting 
dan menentukan keberhasilan pembelajarannya. Masalahnya, jawaban pertanyaan ‘Apa 
itu Matematika’ tidaklah semudah yang dibayangkan. Karenanya, kuesioner bagian B ini 
berkait dengan keyakinan peserta diklat terhadap Matematika dan pendidikan 

Matematika yang akan memiliki dampak (impact) pada proses pembelajarannya di kelas. 
 

Petunjuk untuk Kuesioner Bagian B ini adalah: “There is no right or wrong answers to the 

questions that follow. We are interested in your ideas about mathematics. Your answers will 

help us to understand what you think mathematics and mathematics teaching and learning 

are about.” Artinya, kami tidak berfokus pada benar atau salahnya jawaban Anda untuk 
pertanyaan berikut. Jawaban Anda akan membantu kami memahami apa yang Anda 
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pikirkan tentang matematika dan pembelajaran matematika. Berikut ini adalah Kuesioner 
Bagian B tersebut secara lengkap.  
 
 

Mathematical Beliefs Questionnaire 
 

3. In your opinion, what is mathematics? [Menurut Anda, apa Matematika itu?] 
 

4. Assume that you will teach a topic of subtraction such as [Misalkan Anda akan 
membahas tentang pengurangan seperti ini]:  

5 – (–3) 

Explain the steps that you usually use in your instruction processes. [Jelaskan langkah-
langkah yang biasanya Anda gunakan selama proses pembelajarannya.] 
 

5. Based on your experience, give an example of meaningful learning in your mathematics 
instruction, and then explain your reason to categorize that example as meaningful 

learning. [Berdasar pengalaman Anda, berilah contoh pembelajaran bermakna, lalu 
jelaskan alasan Anda untuk menyatakan contoh tersebut terkategori sebagai 
pembelajaran bermakna.] 
 

6. Based on your experience, give an example of the use of concrete materials during 
enactive stage and then followed with the use of pictorial materials (such as diagram or 

picture) during iconic stage on the teaching and learning primary school mathematics. 
[Berdasar pengalaman Anda, berilah contoh penggunaan benda-benda konkret pada 
tahap enaktif lalu lanjutkan dengan penggunaan benda-benda bergambar (seperti 
diagram atau gambar) pada tahap ikonik pada pembelajaran Matematika di Sekolah 
Dasar.] 

 

7. Describe your rationale to use that concrete materials during enactive stage. Describe also 
your rationale to use those pictorial materials (such as diagram or picture) during iconic 

stage. Do you think that those concrete materials and pictorials materials will help your 

students to learn mathematics more easily? [Jelaskan alasan Anda untuk menggunakan 
benda-benda konkret pada tahap enaktif. Jelaskan juga alasan Anda untuk 
menggunakan benda-benda bergambar (seperti diagram atau gambar) selama tahap 
ikonik. Apakah Anda berpikir bahwa benda-benda konkret maupun benda-benda 
bergambar tersebut akan membantu siswa untuk belajar Matematika dengan lebih 
mudah?] 
 

 
Berikut ini adalah hasil tes dan analisisnya. 
 
Hasil Tes dan Analisisnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada soal nomor A1 di atas, para peserta diminta untuk paling tidak menggunakan 5 

Tes Bagian A1 

1. Find out the area (in square unit) of this shaded picture. Describe at least 5 different 

strategies/ways to find the answer. [Tentukan luas daerah yang diarsir (dalam 
satuan luas persegi). Jelaskan paling tidak 5 cara/strategi untuk menentukan 
luas itu]. 
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cara/strategi untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, skor maksimum untuk setiap 
orang pada soal di atas adalah 5, sedangkan skor maksimum untuk 24 pesrta diklat 

adalah 24 × 5 = 120. Hasil yang benar untuk tes nomor A1 di atas adalah sebagai berikut 
(n = 24). 
 

a. [10] Menggabung dua segitiga yang luasnya setengah 
satuan luas, diikuti dengan membilang 1, 2, 3, ... 
, 8; sehingga didapat 8 satuan luas. 

b. [4]  Menghitung ada 4 persegi lalu ditambah dengan 
8 segitiga yang setiap segitiga luasnya ½ satuan 
luas. Luas seluruhnya ada 8 satuan luas 

c. [4]  Luas persegi seluruhnya (16 satuan luas) 
dikurangi bagian yang tidak diarsir (8 satuan 
luas) sehingga luas daerah yang diarsir adalah 8 
satuan luas. 

d. [3]  Luas daerah yang diarsir adalah separuh dari luas persegi seluruhnya. 
Karena luas daerah persegi seluruhnya adalah 16 satuan luas; maka luas 

daerah yang diarsir adalah ½ × 16 = 8 satuan luas. 

e. [2]  Memindahkan 2 segitiga yang diarsir sehingga terbentuk persegipanjang 
dengan p = 4 dan l = 2 yang luasnya 8 satuan luas.  

f. [1]  Karena terdapat 16 segitiga dengan luas ½ satuan luas untuk setiap segitiga 

dimaksud, maka luas daerah yang diarsir adalah 16 × ½ = 8 satuan luas. 

g. [1] Menyatakan bahwa terdapat 2 segitiga samakaki dengan a = 4 and t = 2, 

sehingga luas daerah yang diarsir adalah 2 × ½ × 4 × 2 = 8 satuan luas. 

h. [1] Menyatakan bahwa terdapat 4 segitiga samakaki dengan a = 2 and t = 2, 

sehingga luas daerah yang diarsir adalah 4 × ½ × 2 × 2 = 8 satuan luas. 

i. [1] Menggunakan rumus luas belah ketupat di mana d1 = d2 = 4; sehingga luas 

daerah yang diarsir adalah sama dengan luas belah ketupat = ½ × 4 × 4 = 8 
satuan luas. 

 
Dari catatan di atas, paling tidak ada 9 cara/strategi yang benar untuk menentukan luas 
daerah yang diarsir. Tentunya masih banyak cara lain yang dapat digunakan guru untuk 
menentukan hasilnya. Namun skor yang didapat peserta adalah 27. Jadi, persentase skor 

yang didapat peserta pada saat Tes Awal adalah =× %100
120

27
22,5%. Hasil ini sangat jauh 

dari yang diharapkan. Hasil ini menunjukkan juga lemahnya para guru peserta diklat 
dalam mencari dan menemukan alternatif solusi. Catatan kesalahaan yang dilakukan 
peserta untuk tes nomor A1 di atas adalah sebagai berikut (n = 24). 
 

a. [3]  Cenderung untuk mengarah ke penentuan keliling daripada menentukan 
luas daerahnya.  

b. [6]  Tidak jelas arah penyelesaiannya. 
 
Jelas sekali bahwa beberapa kesalahan disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap 
soal, sehingga ada 3 (atau 12,5%) peserta salah menafsirkan soal. Di samping itu ada 6 
(atau 25%) peserta yang tidak jelas arah penyelesaiannya yang mungkin juga disebabkan 
oleh kesalahan menafsirkan soal. Di samping itu, hasil Tes Awal ini menunjukkan juga 
lemahnya para guru SD ketika diminta menentukan luas daerah yang diarsir dengan 
berbagai cara.  
 



 

 

8 

Berikut ini adalah hasil Tes Bagian A2 pada tes awal (pretest).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada soal nomor A2 di atas para peserta hanya diminta untuk menjelaskan secara ringkas 
cara menyelesaikannya. Skor maksimum untuk setiap orang pada soal di atas adalah 5. 

Dengan demikian skor maksimum untuk 24 pesrta diklat adalah 24 × 5 = 120. Hasil yang 
benar untuk tes nomor A2 di atas adalah sebagai berikut (n = 24). 
 

a. [2] Menjelaskan dengan sangat baik dan benar. Contoh penjelasannya, karena 
diketahui bahwa hasil kali dua bilangan asli tersebut adalah bilangan genap 
maka ada dua alternatif yang mungkin, yaitu kedua bilangan dimaksud 
sama-sama genap atau satu bilangan adalah bilangan genap dan satu 
bilangan lainnya adalah bilangan ganjil. Selanjutnya diketahui juga bahwa 
hasil kali dua bilangan asli tersebut bukan kelipatan 4 sehingga tidak 
mungkin kedua bilangan dimaksud sama-sama genap. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa satu bilangan merupakan bilangan genap 
sedangkan satu bilangan lainnya adalah bilangan ganjil, sehingga jumlah 
kedua bilangan dimaksud adalah bilangan ganjil. Untuk 2 peserta yang 
telah dengan sangat baik menjelaskan cara menentukan hasilnya ini diberi 

skor 2 × 5 = 10. 

b. [3]  Menjelaskan dengan baik dan benar yang diberi skor penuh 5 juga. Untuk 3 
peserta yang telah dengan baik menjelaskan cara menentukan hasilnya ini 

diberi skor 3 × 5 = 15. 

c. [3]  Menjelaskan dengan cukup baik dan benar yang diberi skor 4. Untuk 3 
peserta yang telah dengan cukup baik menjelaskan cara menentukan 

hasilnya ini diberi skor 3 × 4 = 12. 

d. [1]  Tidak menjelaskan namun menulis hasil akhir dengan benar yang diberi 
skor 2. Untuk 1 peserta yang tidak menjelaskan namun menulis hasil akhir 

dengan benar diberi skor 1 × 2 = 2. 
 
Ternyata, dari catatan di atas, skor yang didapat peserta adalah 39. Jadi, persentase skor 

yang didapat peserta pada saat Tes Awal adalah =× %100
120

39
32,5%. Hasil ini 

menunjukkan lemahnya guru peserta diklat dalam mencoba-coba dan bereksplorasi. 
Catatan kesalahaan yang dilakukan peserta untuk tes nomor A2 di atas adalah sebagai 
berikut (n = 24). 
 

a. [7]  Tidak menjawab.  

b. [6] Salah menafsirkan soal. Ada kecenderungan bahwa kalimat: ‘The product of 

two positive integers is even,” ditafsirkan dengan kedua bilangannya adalah 
bilangan genap.  

c. [2]  Menjawab namun tidak jelas arah penyelesaiannya. 
 
Sama seperti kasus pada Tes Bagian A1; beberapa kesalahan pada Tes Bagian A2 ini 

Kuesioner Bagian A2.  

2. The product of two positive integers is even, but not divisible by 4. Is their sum odd 

or even? Explain. [Hasil kali dua bilangan asli adalah bilangan genap, akan tetapi 
bukan kelipatan 4. Apakah jumlah kedua bilangan dimaksud ganjil atau genap? 
Jelaskan]. 
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disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap soal, sehingga ada 6 (atau 25%) peserta 
salah menafsirkan soal. Di samping itu ada 2 (atau 8,33%) peserta yang tidak jelas arah 
penyelesaiannya yang mungkin juga disebabkan oleh kesalahan menafsirkan soal.  
 
Berikut ini adalah penjelasan untuk Kuesioner Bagian B yang akan dimulai dengan 
penjelasan untuk Kuesioner Bagian B1 diikuti dengan penjelasan untuk Kuesioner 
Bagian B2 dan seterusnya lalu diakhiri dengan penjelasan untuk Kuesioner Bagian B5. 

Berikut ini adalah hasil Kuesioner Bagian B1 pada tes awal (pretest).  
 
 
 
 
 
Hasil kuesioner nomor B1 di atas adalah sebagai berikut (n = 24). 

 

a. [2]  Matematika berkait dengan keteraturan (pola). 

b. [1]  Matematika berkait dengan sesuatu yang abstrak. 

c. [3]  Matematika berkait dengan sesuatu yang logis. 

d. [5]  Matematika berkait dengan sesuatu untuk menganalisis atau berpikir. 

e. [3]  Matematika berkait dengan pemecahan masalah. 

f. [10]  Matematika adalah mata pelajaran yang sangat bermanfaat di dalam 
kehidupan sehari-hari. 

g. [9]  Matematika adalah mata pelajaran yang berkait dengan hitung menghitung, 
bilangan, atau data. 

h. [2]  Tidak menjawab. 
 
Sebagai mana disampaikan di bagian depan, definisi matematika, pendidikan 
matematika, dan tujuan pembelajaran matematika di kelas akan selalu menyesuaikan 
dengan tuntutan perubahan zaman. Matematika harus dimanfaatkan agar para siswa 
dapat difasilitasi untuk belajar berpikir, bernalar, dan berkomunikasi; sehingga mereka 
dapat bersaing dengan warga bangsa lain. Di samping itu, ada tuntutan yang makin keras 
bahwa pembelajaran matematika di kelas tidak seharusnya selalu deduktif namun 
sebaiknya dimulai secara induktif. Hal itu dilakukan agar para siswa belajar mencerna 
ide-ide baru, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, mampu menangani 
ketidakpastian, mampu menemukan keteraturan, dan mampu memecahkan masalah 
yang tidak lazim. Definisi yang cocok dengan hal terakhir ini, matematika merupakan 

ilmu yang membahas pola atau keteraturan, sebagaimana dinyatakan NRC (1989:31): 

“Mathematics is a science of patterns and order,” serta De Lange (2004:8) yang 

menyatakan: “Mathematics could be seen as the language that describes patterns – both 

patterns in nature and patterns invented by the human mind.”  
 
Ketika menjawab pertanyaan kuesioner nomor B1 di atas, para peserta ada yang 
menjawab lebih dari satu aspek, seperti menyatakan bahwa matematika adalah berkait 
dengan sesuatu yang abstrak dan juga menyatakan bahwa matematika bermanfaat di 
dalam kehidupan nyata sehari-hari. Alternatif jawaban a yang dijawab oleh 2 (atau 8,33%) 
peserta yang menyatakan bahwa matematika berkait dengan keteraturan (pola) 

menunjukkan bahwa definisi atau pengertian di atas sesuai dengan definisi NRC 
(1989:31) dan De Lange (2004:8). Keyakinan atau pengetahuan peserta tersebut diberi 
skor 5 sebagai skor maksimal. Selanjutnya, terdapat 12 (atau 50%) peserta yang 

menyatakan bahwa matematika berkait dengan kemampuan berpikir (thinking) dan 

Kuesioner Bagian B1 

1. In your opinion, what is mathematics? [Menurut Anda, apakah Matematika itu?] 
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bernalar (reasoning) seperti menyatakan bahwa matematika berkait dengan sesuatu yang 
abstrak pada alternatif jawaban b, berkait dengan sesuatu yang logis pada alternatif 
jawaban c, berkait dengan sesuatu untuk menganalisis atau berpikir pada alternatif 
jawaban d, dan berkait pemecahan masalah pada alternatif jawaban e. Keyakinan atau 
pengetahuan peserta tersebut diberi skor 4 dari skor maksimal 5 karena para peserta 
sudah menunjukkan akan pentingnya mempelajari matematika untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir, menganalisis, bernalar, dan memecahkan masalah para siswa.  
 
Selanjutnya, terdapat 10 (atau 41,67%) peserta yang mengaitkan matematika dengan 
kegunaannya yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan atau 
pengetahuan peserta tersebut diberi skor 2 dari skor 5 sebagai skor maksimal karena 
hanya menunjukkan pentingnya mempelajari matematika dalam kehidupan sehari-hari 
tanpa menjelaskan secara eksplisit akan pentingnya matematika untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir, menganalisis, bernalar, dan memecahkan masalah para siswa. 
Berikutnya, terdapat 9 (atau 37,5%) peserta yang mengaitkan matematika dengan hitung 
menghitung, bilangan, atau data. Keyakinan atau pengetahuan peserta tersebut diberi 
skor 1 dari skor maksimal 5 karena hanya menunjukkan pentingnya pengetahuan atau 
materi matematika tanpa menjelaskan secara eksplisit akan pentingnya matematika 
untuk meningkatkan kemampuan mempelajari pola yang secara implisit akan 
meningkatkan kemampuan berpikir, menganalisis, bernalar, dan memecahkan masalah 
para siswa. Untuk pertanyaan pada kuesioner nomor B1 di atas, terdapat 2 (atau 8,33%) 
peserta yang tidak menjawab soal. Berikut ini adalah penjelasan terhadap jawaban 
peserta untuk pertanyaan kuesioner nomor B2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil atau pengerjaan untuk Kuesioner nomor B2 di atas adalah sebagai berikut (n = 24). 

a. [1]  Menggunakan pola dengan meminta siswa menentukan hasil dari 
pengurangan dua bilangan berikut sebagai alternatif diikuti dengan 
meminta siswa untuk melanjutkannya dengan baris-baris berikutnya.  
5 – 3 = .... (Hasil 2) 
5 – 2 = .... (Hasil 3) 
5 – 1 = .... (Hasil 4)  
Selanjutnya siswa diminta menentukan keteraturan (pola) yang ada pada 
pengurangan dimaksud sehingga didapat 5 – (–3) = 5 + 3 = 8 

b. [3]  Menggunakan garis bilangan, dengan aturan sebagai berikut. 
Tanda positif dan negatif pada bilangan berturut-turut ditunjukkan dengan 
’maju’ dan ’mundur’. 
Tanda operasi ’plus’ atau ’tambah’ dan ’minus’ atau ’kurang’ berturut-turut 
ditunjukkan dengan ’tetap ke arah kanan’ dan ’berbalik arah’. 

Dengan demikian, operasi pengurangan 5 − (−3) ditunjukkan dengan 
kegiatan berikut. 
(1). Mulai pada lambang bilangan 0 dan menghadap ke kanan. 
(2) Maju 5 langkah sampai pada lambang bilangan 5. 

(3) Balik arah (karena ada tanda minus ’−’ atau ’kurang’.) 

Kuesioner Bagian B2.  

2. Assume that you will teach a topic of subtraction such as [Misalkan Anda akan 
membahas tentang pengurangan seperti ini]:  

5 – (–3) 

Explain the steps that you usually use in your instruction processes. [Jelaskan 
langkah-langkah yang biasanya Anda gunakan selama proses pembelajarannya.] 
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(4) Mundur 3 langkah sehingga berhenti pada lambang bilangan 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. [1]  Menggunakan koin ‘+’ dan koin ‘–‘ . 

d. [15] Fokus pada aturan bahwa 5 – (–3) = 5 + 3. 

e. [1]  Fokus pada aturan perkalian bahwa (–a) × (–b) = ab. 

f. [3]  Tidak menjawab. 
 

Ketika menjawab pertanyaan atau tugas pada kuesioner nomor B2 di atas, 21 peserta 
telah menjawab pertanyaan dan hanya 3 peserta yang tidak menjawab pertanyaan atau 
tugas dimaksud. Setiap peserta yang tidak menjawab pertanyaan atau tugas pada 
kuesioner nomor B2 di atas diberi skor 0, sehingga 3 peserta yang tidak menjawab 

pertanyaan atau tugas dimaksud mendapat skor 3 × 0 = 0. 
 
Dari 21 peserta yang telah menjawab pertanyaan atau tugas tersebut, 16 (atau 66,67%) 
peserta telah menyatakan fokus pada aturan bahwa 5 – (–3) = 5 + 3 atau pada aturan 

perkalian bahwa (–a) × (–b) = ab. Pembelajaran seperti itu biasanya dimulai dengan 
membahas pengertiannya atau mengumumkan aturan-aturan perkaliannya, lalu 
memberikan contoh-contoh, dan diikuti dengan meminta para siswa untuk mengerjakan 
soal-soal latihan. Dengan pembelajaran seperti itu, para guru akan mengontrol secara 
penuh materi serta metode penyampaiannya. Akibatnya, proses pembelajaran matematika 
di kelas lalu menjadi proses mengikuti langkah-langkah, aturan-aturan, serta contoh-
contoh yang diberikan para guru. Pembelajaran seperti itu hanya fokus pada pengetahuan 

matematikanya dan lebih menekankan kepada para siswa untuk mengingat (memorizing) 

atau menghafal (rote learning) dan kurang atau malah tidak menekankan kepada para 

siswa untuk bernalar (reasoning), memecahkan masalah (problem-solving), ataupun pada 

pemahaman (understanding). Dengan model pembelajaran seperti itu, kadar keaktifan 
siswa menjadi sangat rendah. Para siswa hanya menggunakan kemampuan berpikir 

tingkat rendah (low order thinking skills) selama proses pembelajaran berlangsung di kelas 
dan tidak memberi kemungkinan bagi para siswa untuk berpikir dan berpartisipasi secara 
penuh. Cara pembelajaran yang seperti ini diberi skor 1, sehingga 16 peserta yang 
pembelajarannya hanya fokus pada aturan bahwa 5 – (–3) = 5 + 3 atau pada aturan 

perkalian bahwa (–a) × (–b) = ab mendapat skor 16 × 1 = 16. 
 
Selanjutnya, 3 (atau 12,57%) peserta telah menyatakan menggunakan garis bilangan dan 
1 (atau 4,17%) peserta telah menyatakan menggunakan koin ‘+’ dan koin ‘–‘. Cara seperti 
ini lebih membantu siswa untuk memahami sehingga cara pembelajaran yang seperti ini 
diberi skor 3. Dengan demikian 4 peserta yang telah menyatakan menggunakan garis 

5 − (−3) = 5 + 3 = 8 
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bilangan atau menggunakan koin ‘+’ dan koin ‘–‘ mendapat skor 4 × 3 = 12. 
 
Cara terbaik yang selain dapat membantu siswa untuk memahami dan juga difasilitasi 
agar mampu membangun sendiri pengetahuan adalah dengan menggunakan pola atau 
keteraturan. Biasanya, pembelajarannya dapat dimulai dengan meminta siswa 
menentukan hasil dari pengurangan dua bilangan berikut sebagai alternatif 
pembelajarananya.  

5 – 3 = 2 
5 – 2 = 3 
5 – 1 = 4 

 
Selanjutnya siswa diminta menentukan keteraturan (pola) yang ada pada pengurangan 
tersebut. Contohnya, bilangan yang dikurangi adalah tetap, yaitu 5. Bilangan 
pengurangnya menurun dari 3, 2, 1, dan seterusnya. Hasil pengurangan bertambah 
dengan 1. Sehingga jika proses pengurangannya dilanjutkan akan didapat hasil sebagai 
berikut. 

5 – 0 = 5 

5 – (−1) = 6 

5 – (−2) = 7 
 
Cara pembelajaran yang seperti ini diberi skor 5, sehingga 1 peserta yang proses 
pembelajarannya telah berusaha untuk membantu siswa untuk memahami dan 

memfasilitasi siswa agar mampu membangun sendiri pengetahuan mendapat skor 1 × 5 = 
5. Jadi, 24 peserta mendapat skor 0 + 16 + 12 + 5 = 33. Sedangkan jumlah skor maksimal 
yang mungkin adalah 120. Dengan demikian, jumlah skor 24 peserta adalah 33 dari skor 
maksimal 120 yang mungkin. Skor hasil peserta ini setara dengan pencapaian 27,5% saja. 
Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan para guru matematika 
di Asia Tenggara tanpa mengikutkan Singapura dan Brunei masih jauh dari keadaan yang 
ideal di mana proses pembelajarannya lebih fokus atau lebih menekankan pada aturan 
dan rumus tanpa menenkankan pada pemahaman dan belum fokus pada 
terkonstruksinya pengetahuan oleh para siswa sendiri adalah merupakan tantangan 
tersendiri yang menarik dan harus ditangani PPPPTK Matematika, LPMP, PGSD, 

Universitas, serta QITEP in Mathematics. 
 
Berikut ini adalah penjelasan terhadap jawaban peserta untuk pertanyaan kuesioner 
nomor B3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil kuesioner nomor B3 di atas adalah sebagai berikut (n = 24). 
 

a. [11]  Tidak menjawab. 

b. [9]  Pembelajaran bermakna terjadi jika menggunakan objek atau benda nyata. 

c. [1]  Jika langsung mempraktekkan, seperti ke pasar. 

d. [3]  Jika menyenangkan bagi para siswa. 

Kuesioner Bagian B3.  

3. Based on your experience, give an example of meaningful learning in your 

mathematics instruction, and then explain your reason to categorize that example as 

meaningful learning. [Berdasar pengalaman Anda, berilah contoh pembelajaran 
bermakna, lalu jelaskan alasan Anda untuk menyatakan contoh tersebut 
terkategori sebagai pembelajaran bermakna.] 
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e. [2]  Siswa dapat menjawab soal. 
 

Istilah ‘belajar hafalan’ (rote learning) dan ‘belajar bermakna’ (meaningful learning) telah 

digagas David P Ausubel. Belajar hafalan (rote learning) menurut David P Ausubel pada 

Bell (1978:132): “…, if the learner’s intention is to memorise it verbatim, i,e., as a series of 

arbitrarily related word, both the learning process and the learning outcome must necessarily 

be rote and meaningless,” yaitu suatu pembelajaran yang tidak mengaitkan pengetahuan 
baru yang sedang dipelajari dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur 

kognitif seseorang. Sebaliknya, belajar bermakna (meaningful learning) terjadi jika para 
siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah 
dimilikinya. 
 
Sebanyak 11 peserta tidak menjawab kuesioner di atas. Dari data di atas, dapatlah 
disimpulkan bahwa hampir semua peserta telah salah menjawab soal di atas karena tidak 
sesuai dengan teori yang dikemukakan Ausubel. Contohnya adalah pada alternatif 
jawaban e yang menyatakan bahwa jika siswa dapat menjawab soal maka proses 
pembelajarannya adalah pembelajaran bermakna. Padahal, baik belajar hafalan maupun 
belajar bermakna, keduanya dapat menyebabkan para siswa mampu menjawab soal. 
Meskipun demikian, alternatif jawaban b dan c yaitu jika para siswa menggunakan objek 
atau benda nyata selama proses pembelajaran ataupun jika para siswa langsung 
mempraktekkan (seperti ke pasar) memiliki kemungkinan lebih besar untuk terjadinya 
pembelajaran bermakna. Alternatif jawaban b dan c tersebut berturut-turut didapat dari 9 
(atau 37,5%) peserta dan 1 (atau 4,17%) peserta yang memiliki kemungkinan lebih besar 
untuk terjadinya pembelajaran bermakna. Hal ini menunjukkan lemahnya para peserta 

diklat tentang istilah ‘belajar bermakna’ atau ‘meaningful learning’.  
  

Berikut ini adalah penjelasan terhadap jawaban peserta untuk pertanyaan kuesioner 
nomor B4. Jika Kuesioner B3 berkait dengan istilah teknis ‘belajar bermakna’ atau 

‘meaningful learning’ yang lebih bersifat teoritis; maka Kuesioner B4 di bawah ini lebih 
berkait dengan praktek pembelajaran langsung di kelas yang berkait dengan penggunaan 
benda-benda konkret dan penggunaan benda-benda bergambar (seperti diagram atau 
gambar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil kuesioner nomor B4 di atas adalah sebagai berikut (n = 24). 
 

a. [6]  Menjelaskan dengan benar contoh penggunaan benda-benda konkret pada 
tahap enaktif serta penggunaan benda-benda bergambar (seperti diagram 
atau gambar) pada tahap ikonik.  

b. [4]  Tidak benar menjelaskan contohnya. 

c. [7]  Tidak menjawab.  

d. [5]  Hanya menjelaskan dengan jelas dan benar contoh penggunaan benda-

Kuesioner Bagian B4.  

4. Based on your experience, give an example of the use of concrete materials during 

enactive stage and then followed with the use of pictorial materials (such as diagram 

or picture) during iconic stage on the teaching and learning primary school 

mathematics. [Berdasar pengalaman Anda, berilah contoh penggunaan benda-
benda konkret pada tahap enaktif lalu lanjutkan dengan penggunaan benda-benda 
bergambar (seperti diagram atau gambar) pada tahap ikonik pada pembelajaran 
Matematika di Sekolah Dasar.] 
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benda konkret pada tahap enaktif. 

e. [2]  Hanya dapat menjelaskan dengan jelas dan benar contoh penggunaan 
benda-benda bergambar (seperti diagram atau gambar) pada tahap ikonik.  

 
Dari data di atas dapatlah disimpulkan bahwa hanya 6 atau 25% peserta yang dapat 
menjelaskan dengan benar contoh penggunaan benda-benda konkret pada tahap enaktif 
beserta penggunaan benda-benda bergambar (seperti diagram atau gambar) pada tahap 
ikonik. Selebihnya tidak atau bedum mampu menjelaskan dengan benar. Hal ini 
menunjukkan juga lemahnya pemanfaatan dan penggunaan alat bantu atau alat peraga 
selama proses pembelajaran. Berikut ini adalah penjelasan terhadap jawaban peserta 
untuk pertanyaan kuesioner nomor B5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil kuesioner nomor B5 di atas adalah sebagai berikut (n = 24). 
 

a. [10]  Agar pembelajaran lebih mudah diterima siswa. 

b. [3] Untuk menurunkan tingkat keabstrakan materi.  

c. [4]  Agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

d. [2]  Agar siswa dapat memanipulasi. 

e. [11]  Tidak menjawab.  
 

Dari data di atas dapatlah disimpulkan bahwa ada 11 atau 45,83% peserta yang tidak 
menjawab. Selebihnya, yaitu 13 atau 54,17% peserta dapat menjelaskan dengan benar 
alasan untuk menggunakan benda-benda konkret pada tahap enaktif. Bahkan ada 
beberapa peserta yang dapat menjelaskan dengan dua alasan. Jika dibandingkan dengan 
jawaban pada Kuesioner B4, maka dapat disimpulkan bahwa para peserta diklat 
(sebanyak 13 atau 54,17% peserta) telah dapat memberi alasan mengapa mereka harus 
menggunakan benda-benda konkret pada tahap enaktif dan mengapa mereka harus 
menggunakan benda-benda bergambar (seperti diagram atau gambar) selama tahap 
ikonik. Namun sangat lemah dalam implementasinya di kelas. Hasil Kuesioner B3 
menunjukkan bahwa hanya 6 atau 25% peserta yang dapat menjelaskan dengan benar 
contoh penggunaan benda-benda konkret pada tahap enaktif beserta penggunaan benda-
benda bergambar (seperti diagram atau gambar) pada tahap ikonik.  
 
Berdasar penjelasan di atas, berikut ini adalah beberapa hasil yang didapat dari tes awal 
untuk diklat dimaksud beserta analisisnya.  
1. Beberapa kesalahan disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap soal atau salah 

menafsirkan soal. Dengan kata lain, faktor lemahnya penguasaan Bahasa Inggris 
dapat menyebabkan kesalahan dan kesulitan bagi para peserta diklat.  

2. Lemahnya kemampuan guru dalam mencari, menemukan, dan menentukan alternatif 
solusi seperti ditunjukkan pada hasil tes A1; serta lemahnya para guru peserta diklat 

Kuesioner Bagian B5.  

5. Describe your rationale to use that concrete materials during enactive stage. 

Describe also your rationale to use those pictorial materials (such as diagram or 

picture) during iconic stage. Do you think that those concrete materials and 

pictorials materials will help your students to learn mathematics more easily? 
[Jelaskan alasan Anda untuk menggunakan benda-benda konkret pada tahap 
enaktif. Jelaskan juga alasan Anda untuk menggunakan benda-benda 
bergambar (seperti diagram atau gambar) selama tahap ikonik. Apakah Anda 
berpikir bahwa benda-benda konkret maupun benda-benda bergambar 
tersebut akan membantu siswa untuk belajar Matematika dengan lebih 
mudah?] 
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dalam mencoba-coba dan bereksplorasi seperti ditunjukkan pada hasil tes A2.  

3. Separuh peserta menyatakan bahwa matematika berkait dengan pola (pattern) atau 
berkait dengan peningkatan kemampuan berpikir, menganalisis, bernalar, dan 
memecahkan masalah para siswa, selebihnya mengaitkan matematika dengan 
kebermanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari atau mengaitkan matematika 
dengan hitung menghitung, bilangan, atau data.  

4. Berkait dengan proses pembelajaran 5 − (−3) yang ditanyakan pada kuesioner nomor 
B2, mayoritas peserta, yaitu sebanyak 16 (atau 66,67%) menyatakan fokus pada 

aturan bahwa 5 – (–3) = 5 + 3 atau pada aturan perkalian bahwa (–a) × (–b) = ab yang 

lebih menekankan kepada para siswa untuk mengingat (memorizing) atau menghafal 

(rote learning) dan kurang atau malah tidak menekankan pada pernalaran (reasoning), 

pemecahan masalah (problem-solving), ataupun pemahaman (understanding).  

5. Istilah ‘belajar bermakna’ atau ‘meaningful learning’ belum dinyatakan sesuai definisi 
yang dikemukakan Ausubel oleh seluruh peserta. Contohnya adalah para peserta yang 
menyatakan bahwa jika siswa sudah dapat menjawab soal maka proses 
pembelajarannya sudah merupakan pembelajaran bermakna. Padahalnya, baik belajar 
hafalan maupun belajar bermakna sama-sama dapat menyebabkan para siswa untuk 
mampu menjawab soal. Meskipun demikian, terdapat 9 (atau 37,5%) peserta dan 1 
(atau 4,17%) peserta yang berturut-turut menyatakan bahwa menggunakan objek atau 
benda nyata selama proses pembelajaran ataupun jika para siswa langsung 
mempraktekkan (seperti ke pasar) merupakan pembelajaran bermakna. Tentunya 
kegiatan tersebut memiliki kemungkinan lebih besar untuk terjadinya pembelajaran 
bermakna.  

6. Hanya 6 atau 25% peserta yang dapat menjelaskan dengan benar contoh penggunaan 
benda-benda konkret pada tahap enaktif beserta penggunaan benda-benda bergambar 
(seperti diagram atau gambar) pada tahap ikonik. Selebihnya tidak atau bedum 
mampu menjelaskan dengan benar. Hal ini menunjukkan juga lemahnya pemanfaatan 
alat bantu atau alat peraga selama proses pemebalajaran di kelas. 

7. Meskipun hanya 6 atau 25% peserta yang dapat menjelaskan dengan benar contoh 
penggunaan benda-benda konkret pada tahap enaktif beserta penggunaan benda-
benda bergambar (seperti diagram atau gambar) pada tahap ikonik; namun sebanyak 
13 atau 54,17% peserta telah mampu untuk memberi alasan mengapa mereka harus 
menggunakan benda-benda konkret pada tahap enaktif dan mengapa mereka harus 
menggunakan benda-benda bergambar (seperti diagram atau gambar) selama tahap 
ikonik.  

 
Bagian berikut ini akan membahas tentang simpulan secara umum beserta saran-saran 
yang dapat dilakukan berbagai pihak terkait. 
 
Simpulan dan Saran 
 
Simpulan dari hasil dan analisis tes awal yang dilaksanakan di antaranya adalah, separuh 

peserta menyatakan bahwa matematika berkait dengan keteraturan (pola atau pattern) 
atau berkait dengan peningkatan kemampuan berpikir, menganalisis, bernalar, dan 
memecahkan masalah para siswa; serta lebih dari separuh peserta (54,17%) mampu 
memberi alasan mengapa mereka harus menggunakan benda-benda konkret dan diagram 
atau gambar selama proses pembelajaran. Meskipun demikian, semua peserta belum 

dapat mendefinisikan istilah ‘belajar bermakna’ atau ‘meaningful learning’ sesuai definisi 
yang dikemukakan Ausubel. Dalam tataran praktek pelaksanaannya di kelas, contohnya 

pada proses pembelajaran 5 − (−3), mayoritas peserta (66,67%) menyatakan fokus pada 

aturan bahwa 5 – (–3) = 5 + 3 atau fokus pada aturan perkalian bahwa (–a) × (–b) = ab 
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yang lebih menekankan para siswa untuk mengingat (memorizing) atau menghafal (rote 

learning). Hanya 25% peserta yang dapat menjelaskan dengan benar contoh penggunaan 
benda-benda konkret pada tahap enaktif beserta penggunaan benda-benda bergambar 
(seperti diagram atau gambar) pada tahap ikonik yang pernah mereka lakukan di kelas. 
Beberapa kesalahan disebabkan oleh faktor lemahnya penguasaan Bahasa Inggris; 
lemahnya mencari dan menemukan alternatif cara atau strategi lain dalam menyelesaikan 
soal, dalam arti mereka hanya fokus pada hasil saja dan belum fokus pada berbagai cara 
atau strategi lain; serta lemahnya para guru peserta diklat dalam mencoba-coba dan 
bereksplorasi.  
 
Khusus untuk diklat di atas, beberapa langkah yang telah diambil di antaranya adalah: 
(1) Materi diklat yang terkategori sebagai teori harus dapat meyakinkan peserta terhadap 
perlunya perubahan pada proses pembelajarannya, seperti definisi bahwa matematika 

adalah yang berkait dengan keteraturan (pola atau pattern) harus dapat meyakinkan 
peserta diklat akan perlunya perubahan proses pembelajaran yang dimulai secara 
induktif dan dilanjutkan secara deduktif. Selanjutnya, para fasilitator harus dapat 
meyakinkan para peserta akan pentingya kemampuan berpikir, menganalisis, bernalar, 
dan memecahkan masalah para siswa, sehingga proses pembelajaran matematika di kelas 

harus lebih menekankan pada pernalaran (reasoning), pemecahan masalah (problem-

solving), ataupun pemahaman (understanding); serta tidak menekankan para siswa untuk 

mengingat (memorizing) atau menghafal (rote learning). (2) Perlunya contoh-contoh konkret 
selama proses diklat sehingga para fasilitator dapat berperan sebagai model. Berkait 

dengan pentingnya pemodelan ini, Shadiq (2010:6) menyatakan: “Teachers need to 

experience mathematics in ways that they will be expected to teach it; they need to 

experience …. Teachers are more likely to implement the activities in their own classes if they 

have experienced it in their own learning experiences.” (3) Selama proses pembimbingan 

(coaching) para fasilitator harus dapat mengubah proses pembelajaran ke arah yang lebih 
sesuai dengan tuntutan terbaru, sehingga para peserta diklat dapat memfasilitasi 
siswanya untuk membangun sendiri pengetahuan dan dapat memfasilitasi siswanya 
untuk belajar berpikir dan bernalar.  
 

Laporan hasil dan analisis tes awal (pretest) pada diklat dimaksud telah menunjukkan 
tentang tantangan yang harus ditangani para widyaiswara Matematika di LPMP, PPPPTK 
Matematika, dan QITEP in Mathematics serta para dosen pendidikan Matematika di 
Perguruan Tinggi. Meskipun peserta terbanyak adalah dari Indonesia dan dua dari 11 
negara ASEAN tidak mengirimkan utusannya, namun data ini dapat digunakan sebagai 
data awal yang masih kasar tentang kemampuan, keyakinan dan kecenderungan praktek 
pembelajaran matematika di Asia Tenggara. Karenanya, perlu dilakukan riset yang lebih 
akurat dan valid, utamanya yang berkait dengan cara penentuan sampel dan instrumen 
penelitiannya. Pada akhirnya, mudah-mudahan usaha jajaran Kemdiknas untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa akan berhasil dengan gemilang. Amin 
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