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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keterampilan (skills) dalam matematika merupakan kemampuan 

memberikan jawaban yang benar dan cepat (Gagne, 1983). Keterampilan dalam 

matematika dapat diukur melalui proses penilaian. Di dalam abad 21 ini, asesmen 

yang dilakukan dalam pembelajaran diharapkan dapat membangun kemampuan 

berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi mahasiswa. Asesmen abad 

21 tersebut telah termuat di dalam keterampilan proses berpikir matematis. 

Keterampilan proses berpikir matematis adalah keterampilan dalam menentukan 

pola dan menarik kesimpulan, mengkomunikasikan masalah ke dalam ide 

matematika, serta melakukan perhitungan (Sumarmo, 2013). 

Untuk mempelajari matematika, mahasiswa perlu memiliki keterampilan 

proses berpikir matematis. Namun, keterampilan proses berpikir matematis juga 

perlu didukung dengan kemampuan eksplorasi konsep-konsep matematis. Faktanya 

kemampuan pemahaman konsep peserta didik di Indonesia masih rendah (Andriani 

et al., 2016). Rendahnya kemampuan mengeksplorasi konsep-konsep matematika 

berakibat terhadap rendahnya keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa. 

Hal ini menjadikan keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa tidak 

berkembang dengan baik (Dewi, 2017). Selain itu, dampak lain yang terjadi yaitu 

hasil belajar mahasiswa juga rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa selama ini  

pengukuran keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa program studi 

Pendidikan Matematika belum pernah dilakukan. Penilaian yang dilakukan selama 

ini hanya sebatas mengukur kemampuan yang mengutamakan pemahaman konsep. 

Penyelesaian dari masalah-masalah pemahaman konsep hanya sebatas pengerjaan 

secara mekanik (Rahayu et al., 2018). Hal ini membuktikan bahwa keterampilan 

proses berpikir matematis belum menjadi perhatian oleh dosen-dosen di program 

studi Pendidikan Matematika. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ketika 

pembelajaran, diperoleh informasi bahwa mahasiswa belum terampil dalam 
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menentukan pola pemecahan masalah dan kesulitan untuk mengkomunikasikan 

masalah ke dalam ide matematika. Hal ini disebabkan karena mahasiswa belum 

memahami permasalahan yang sesungguhnya sehingga mahasiswa menemui 

kendala dalam menghubungkan dan mengeksplorasi antarkonsep yang akan 

digunakan. Berdasarkan hal tersebut, maka hasil belajar mahasiswa juga belum 

optimum. 

Keterampilan proses berpikir matematis dapat diukur selama pembelajaran. 

Pembelajaran yang dilakukan harus melibatkan mahasiswa agar aktif di dalam 

pembelajaran, sehingga keterampilan proses berpikir matematisnya dapat diukur. 

Model pembelajaran yang dapat menjadi alternatif adalah Project Based Learning 

(PjBL). Dalam pembelajaran menggunakan PjBL mahasiswa dilibatkan dalam 

proses penemuan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dirangkai dalam bentuk 

tugas (Ambarwati et al., 2015). Hal ini berarti mahasiswa terlibat dalam 

menemukan pengetahuan dan melakukan serangkaian kegiatan yang dapat dinilai 

keterampilannya. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur keterampilan proses berpikir 

matematis meliputi mengamati, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, 

memprediksi, menerapkan, dan mengkomunikasikan (Widyaningtyas, 2010). 

Melalui penilaian keterampilan proses berpikir matematis, mahasiswa tidak hanya 

diukur dari kemampuan kognitifnya saja melainkan diukur pula proses dalam 

pemecahan masalahnya (Aminah & Firmasari, 2017). Penekanan pada penilaian 

proses berpikir matematis dapat memberikan manfaat bagi peserta didik yang 

kemampuan kognitifnya lebih rendah (Salmi et al., 2015). 

Berdasarkan permasalahan yang ada, perlu dilakukan penelitian untuk 

mendeskripsikan lebih jelas tentang keterampilan proses berpikir matematis 

mahasiswa program studi Pendidikan Matematika. Selain itu, perlu diteliti pula 

mengenai hubungan keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa dengan 

hasil belajar mahasiswa. Penelusuran terhadap keterampilan proses berpikir 

matematis mahasiswa merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan dosen 

untuk mengatasi rendahnya hasil belajar mahasiswa. Setelah mengetahui hambatan 

dalam proses berpikir matematis yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan 



3 

 

masalah matematika, dosen dapat membantu untuk mengatasi kendala tersebut. 

Langkah ini dapat dilakukan dosen untuk mengembangkan keterampilan proses 

berpikir matematis mahasiswa sehingga akan dapat berdampak pada hasil belajar 

mahasiswa yang semakin lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimanakah keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa program 

studi Pendidikan Matematika semester VI dalam mata kuliah Analisis 

Kompleks? 

2. Apakah terdapat hubungan antara keterampilan proses berpikir matematis 

mahasiswa dengan hasil belajar mahasiswa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa 

program studi Pendidikan Matematika semester VI dalam mata kuliah 

Analisis Kompleks. 

2. Menguji hubungan antara keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa 

dengan hasil belajar mahasiswa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi mahasiswa, yaitu mengetahui tingkat keterampilan proses berpikir 

matematis. 

2. Bagi dosen, yaitu sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan 

mengajar yang bervariasi sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik 

bagi mahasiswa. Selain itu juga untuk memberikan motivasi dalam melakukan 

penilaian keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa. 
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1.5 Luaran Penelitian 

Hasil penelitian ini dipublikasikan pada Aksioma Jurnal Program Studi 

Pendidikan Matematika, e-issn: 2442-5419; p-issn: 2089-8703 Sinta 2. 

  


