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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membangun dan mengubah 

kepribadian berlandaskan nilai-nilai baik di masyarakat maupun kebudayaan 

melalui proses pendidikan (Suraji dkk., 2018). Proses pendidikan erat 

hubungannya dengan proses pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa. 

Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi yang melibatkan antara guru, 

siswa, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Effendi, 2018). 

Pendidikan saat ini memasuki pendidikan revolusi 4.0 dimana dengan semakin 

berkembangnya teknoogi dibutuhkan penyelarasan antara manusia dan teknologi 

untuk menciptakan peluang-peluang baru yang kreatif dan inovatif sebagai 

respons dari revolusi industri 4.0 (Lase, 2019). Pendidikan 4.0 juga dipandang 

sebagai pengembangan tiga kompetensi besar diabad 21, yaitu kompetensi 

berpikir, bertindak, dan hidup didunia (Lukum, 2019). Kompetensi berpikir 

meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Kompetensi 

bertindak meliputi komunikasi, kolaborasi,  literasi digital, dan literasi teknologi. 

Sedangkan kompetensi hidup di dunia meliputi inisiatif, mengarahkan diri, 

pemahaman global, serta tanggung jawab sosial. Sedangkan ciri-ciri pembelajaran 

abad 21 yaitu 4C, (1) critical thinking dan problem solving, (2) comunication 

skills, (3) collaboration skills, (4) creativity skills dan innovation (Septikasari, 

2018).  

Pembelajaran matematika menjadi salah satu usaha dalam mewujudkan 

pembelajaran di abad 21, karena pembelajaran matematika dinilai memegang 

peranan yang cukup penting dalam membentuk siswa yang berkualitas, dengan 

berpikir dan mengkaji sesuatu yang logis, sitematis, dan dianggap mampu 

mengembangkan potensi siswa secara optimal (Rafianti dkk., 2020). Hal tersebut 

juga terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 22 Tahun 2016 (Depdiknas, 2016) tentang Standar Isi Mata Pelajaran 

Matematika untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dinyatakan 

bahwa tujuan mata pelajaran matematika disekolah adalah agar siswa mampu: (1) 
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memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma 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 penyataan matematika; (3) memecahkan masalah; 

(4) mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan 

minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran matematika, siswa 

dituntut untuk mampu memahami konsep, menjelaskan gagasan, memecahkan 

masalah, mengkomunikasikan gagasan, dan menghargai peran matematika dalam 

kehidupan.  

Salah satu kemampuan yang dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika yaitu kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman 

konsep yaitu pemahaman yang memberikan pengertian bahwa materi-materi yang 

diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan saja, tetapi dengan 

pemahaman siswa lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri (Anas 

& A, 2018). Pemahaman konsep juga merupakan kemampuan yang berkenaan 

dengan memahami ide-ide matematika yang menyeluruh dan fungsional (Achmad 

dkk., 2018). Pemahaman konsep terdiri dari memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan konsep, mengaplikasikan konsep ntuk memecahkan 

masalah (Radiusman, 2020).  

National Countil of Teachers of Mathematis (NCTM) (2000) mengatakan 

bahwa siswa harus belajar matematika dengan pemahaman, dengan begitu siswa 

dapat membangun pengetahuan baru dari pengalaman sebelumnya. Pemahaman 

konsep juga merupakan pokok penting untuk mencapai pembelajaran matematika 

yang bermakna (Retnowati & Murtiyasa, 2013). Siswa harus menguasai 

kemampuan mendasar yaitu pemahaman konsep, karena semakin tinggi 

pemahaman konsep siswa tentang materi yang diajarkan, semakin tinggi juga 

keberhasilan siswa dalam suatu pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan 
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pemahaman konsep matematika siswa perlu diupayakan demi tercapainya 

keberhasilan siswa dalam belajar, terutama pada penyelesaian masalah 

matematika, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Indikator pemahaman konsep menurut Kilpatrick, dkk (2001) antara lain, (1) 

menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari; (2) mengklasifikasikan objek; (3) 

menerapkan konsep sesuai algoritma; (4) memberikan contoh dan kontra contoh 

konsep; (5) menyajikan konsep dalam berbagai representasi; (6) mengaitkan 

konsep matematika secara internal dan eksternal. Pemahaman konsep memiliki 

peran yang penting dalam pengetahuan matematika, karena pemahaman terhadap 

konsep dapat membantu siswa untuk menyederhanakan, merangkum, dan 

mengelompokkan informasi (Radiusman, 2020). Oleh karena itu, pemahaman 

konsep perlu ditanamkan kepada siswa sejak masih duduk di bangku sekolah 

sekolah dasar untuk dapat mencapai keberhasilan dalam belajar matematika.  

Faktor lain yang menentukan keberhasilan siswa dalam belajar matematika 

selain kemampuan pemahaman konsep yaitu disposisi matematis siswa. 

Pengembangan ranah afektif yang menjadi tujuan pendidikan matematika di 

jenjang SMP menurut kurikulum 2016 pada hakekatnya adalah menumbuhkan 

dan mengembangkan disposisi matematis. Disposisi matematis yaitu keinginan, 

kesadaran, kecenderungan, dan dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk berpikir 

dan bertidak secara sistematik dengan cara yang positif (Lestari & Yudhanegara, 

2015). Pentingnya pengembangan disposisi matematis sesuai dengan pernyataan 

(Sumarmo, 2010) bahwa dalam mempelajari kompetensi matematik, siswa perlu 

memilki kemampuan berpikir tingkat tinggi, sikap kritis, kreatif dan cermat, 

obyektif dan terbuka, menghargai keindahan matematika, serta rasa ingin tahu dan 

senang belajar matematika. Disposisi matematis siswa dikatakan baik jika siswa 

telah mengalami proses belajar dengan menyukai masalah yang merupakan 

tantangan serta melibatkan dirinya secara langsung untuk menemukan dan 

menyelesaikan masalah.  

Indikator disposisi matematis menurut (Sumarmo, 2010), diantaranya adalah 

(1) rasa percaya diri dalam menggunakan matematika, menyelesaikan masalah 

memberi alasan, dan mengkomunikasikan gagasan; (2) fleksibilitas dalam 
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menyelidiki gagasan matematis dan berusaha mencari alternatif penyelesain 

masalah lain; (3) tekun dalm mengerjakan tugas matematika; (4) memiliki minat, 

rasa ingin tahu dalam menyelesaikan masalah matematika; (5) memonitor dan 

merefleksikan tugas-tugas; (6) menilai pengaplikasian matematika kedalam 

kehidupan sehari-hari; (7) mengapresiasi peran matematika dalam kultur dan nilai 

matematika sebagai alat dan sebagai bahasa.  

Namun pada kenyataannya, berdasarkan fakta menurut hasil PISA 

(Programme for International Student Asessment) pada tahun 2018, Indonesia 

berada diperingkat 72 dari 78 negara dengan skor mencapai 379. Skor tersebut 

dibawah rata-rata pencapaian skor matematika internasional yaitu 500 poin. Dari 

penelitian (Wulandari & Hidayati, 2019). Faktor penyebab dari rendahnya 

kemampuan pemahaman matematis siswa Indonesia antara lain, siswa belajar 

tanpa memahami maksud, isi dan kegunaannya, karena terbiasa mempelajari 

konsep dan rumus matematika dengan cara menghafal. Menurut (Anas & A, 

2018) setelah melakukan pembelajaran matematika, banyak siswa yang tidak 

mampu memahami konsep materi bahkan pada bagian yang paling sederhana 

sekalipun, banyak konsep juga dipahami secara keliru sehingga matematika 

diangap sebagai ilmu yang sukar, ruwet, dan sulit.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, dikatakan bahwa 

tingkat pemahaman konsep dan disposisi matematis siswa SMP 5 Kudus masih 

rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil tes studi pendahuluan kemampuan 

pemahaman konsep dengan presentase menyatakan ulang konsep 12,7%, 

mengkalsifikasikan objek 28%, mengaplikasikan konsep 8%, memberikan contoh 

dan kontra contoh konsep 6,7%, menyajikan konsep dalam berbagai representasi 

1,3%, dan mengaitkan berbagai konsep matematika 18%. Kemudian juga 

sebagian besar siswa belum bisa memilih logaritma atau operasi yang tepat dalam 

menyelesaikan soal, dan apabila siswa diberikan soal yang berbeda dengan contoh 

soal sebelumnya, mereka bingung mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari, 

kepercayaan diri dan kegigihan dalam memecahkan masalah juga berkurang. 

Seperti halnya pada materi Aritmatika Sosial, berdasarkan hasil tes awal 

kemampuan pemahaman konsep, sebagian besar siswa mengalami kesulitan 



 

5 

 

ketika mengerjakan soal berbasis pemecahan masalah, mereka kesulitan 

menyusun rencana untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan menggunakan 

informasi yang diketahui, serta apabila diberikan soal cerita dengan data 

pengecoh, sebagian besar siswa terkecoh dan menganggap bahwa untuk 

menemukan solusi harus menggunakan semua data yang diberikan pada soal.  

Rendahnya kemampuan pemahaman konsep SMP 5 Kudus juga disebabkan 

oleh model pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan materi 

pembelajaran, yaitu model pembelajaran secara langsung (direct instruction). 

Model pembelajaran secara langsung ini menekankan pada komunikasi satu arah 

(one-way communication), dan hanya dapat berlangsung dengan baik apabila 

siswa memiliki kemampuan mendengar dan menyimak dengan baik, namun tidak 

dapat melayani perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, bakat serta perbedaan 

gaya belajar (Sidik & Winata, 2016). Sehingga model pembelajaran ini tidak 

cocok diterapkan untuk siswa kelas VII di SMP 5 Kudus yang memiliki 

karakteristik siswa yang cenderung heterogen.  

Suatu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk kemampuan 

pemahaman konsep dan disposisi matematis siswa salah satunya adalah model 

pembelajaran Treffinger. Model pembelajaran Treffinger ini memiliki 

karakteristik yang paling dominan yaitu pada setiap tingkatan model melibatkan 

keterampilan kognitif dan afektif (Nisa, 2011). Dengan karakteristik tersebut, 

model pembelajaran Treffinger dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep dan disposisi matematis siswa. Hal tersebut juga berpengaruh pada 

pembelajaran matematika. Kelebihan model pembelajaran Treffinger ini menurut 

(Pomalato, 2005) adalah: (1) mengasumsikan bahwa kreativitas adalah proses dan 

hasil belajar; (2) dilaksanakan kepada semua siswa dalam berbagai latar belakang 

dan tingkat kemampuan; (3) mengintegresikan dimensi kognitif dan afektif dalam 

pengembangannya; (4) melibatkan secara bertahap kemampuan berpikir 

konvergen dan divergen dalam proses pemecahan masalah; (5) Memiliki tahapan 

pengembangan yang sistematik, dengan beragam metode dan teknik untuk setiap 

tahap yang diterapkan secara fleksibel.  
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Langkah-langkah model pembelajaran Treffinger menurut Huda (2013), 

yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Understanding Challenge (memahami tantangan), pada tahap ini akan 

dilakukan tiga kegiatan yaitu: (1) Menentukan tujuan, yaitu guru 

menginformasikan capaian kompetensi dalam pembelajaran; (2) Menggali 

data, yaitu guru menyajikan fenomena dalam dunia nyata yang dapat 

mengundang keingintahuan siswa; (3) Merumuskan masalah, yaitu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah. 

2. Generating Ideas (membangkitkan gagasan), yaitu guru memberikan 

waktu dan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan dan 

juga membimbing siswa untuk menyepakati alternatif pemecahan masalah 

yang akan dianalisis lebih lanjut. 

3. Preparing for Action (mempersiapkan tindakan), dalam tahap ini terdapat 

dua kegiatan, yaitu: (1) Mengembangkan solusi, yaitu guru mendorong 

siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, dan melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah terkait 

soal; (2) Membangun penerimaan, yaitu guru mengevaluasi dan mengecek 

solusi yang telah diperoleh siswa untuk kemudian diberikan permasalahan 

soal baru yang lebih kompleks agar siswa dapat menerapkan solusi yang 

telah diperoleh. 

Revolusi industri 4.0 yang merupakan era digital ketika semua mesin 

terhubung melalui sistem internet atau cyber system serta pemanfatan Internet of 

Things (IoT) (Syamsuar & Reflianto, 2018). Salah satu media pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk menjawab revolusi 4.0 yaitu media pembelajaran berbasis 

android, yaitu Arithmatic apps. Dengan penggunaan media pembelajaran berbasis 

android dapat membantu siswa dalam memberikan pengalaman yang bermakna 

dan mempermudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi konkrit 

(Andi Rustandi, 2020). Arithmatic apps yaitu media pembelajaran berbasis 

android yang membantu siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama memahami 

materi Arimatika Sosial dengan lebih mudah dan menyenangkan. Media ini 

dilengkapi sub materi pada materi aritmatika sosial, seperti untung rugi, diskon, 
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bruto neto tara, dan bunga tabungan serta pajak. Media ini menyediakan beberapa 

fitur diantaranya kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, motivasi, pembelajaran, 

evaluasi, dan profil pembuat. Kelebihan media android ini dibanding dengan 

media lainnya yaitu pada media Arithmatic apps terdapat fitur pembelajaran yang 

berisi beberapa pertemuan dalam suatu pembelajaran matematika. Setiap 

pembelajaran dilengkapi dengan sintak atau langkah-langkah dari model 

pembelajaran Treffinger, permasalahan awal dan latihan soal. Sehingga siswa 

dapat memahami konsep materi dengan membangun pengetahuannya sendiri, 

kemudian siswa juga dapat mengevaluasi hasil belajar nya dengan latihan soal 

yang telah disediakan.  

Dengan mempertimbangkan berbagai kelebihannya, penelitian mengenai 

implementasi model pembelajaran Treffinger berbantuan  Arithmatic apps penting 

dilakukan untuk membantu dalam upaya pengembangan kemampuan pemahaman 

konsep dan disposisi matematis siswa. Pada sintaks understanding chalenge, 

disajikan suatu masalah untuk kemudian siswa dilatih untuk membaca, 

memahami, dan mempresentasikan masalah. Pada tahap ini juga siswa dapat 

menumbuhkan disposisi matematis yaitu mengembangkan minat, rasa ingin tahu, 

dan daya temu dalam mengerjakan tugas matematika. Kemudian pada sintak 

generating ideas, siswa menghubungkan  konsep-konsep matematika yang telah 

dipelajari dan menggunakan berbagai strategi dalam menyelesaikan masalah 

untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Pada tahap ini, siswa dapat 

mengembangkan fleksibilitas dalam menyelidiki gagasan matematis dan berusaha 

mencari metode alternatif dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya pada tahap 

preparing for action, guru mengevaluasi dan mengecek solusi yang telah 

diperoleh siswa untuk kemudian diberikan permasalahan baru yang lebih 

kompleks. Komponen disposisi matematis siswa yaitu rasa percaya diri dalam 

menggunakan matematika, menyelesaikan masalah, memberi alasan ,dan 

mengkomunikasikan gagasan dikembangkan dalam tahap ini.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Treffinger Berbantuan 
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Arithmatic Apps Terhadap Pencapaian Kemampuan Pemahaman Konsep dan 

Disposisi Matematis” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemahaman konsep 

matematis kelas yang diajarkan dengan model Treffinger berbantuan 

Arithmatic apps daripada rata-rata kemampuan pemahaman konsep kelas 

yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung? 

2. Apakah pembelajaran dengan model pembelajaran Treffinger berbantuan 

Arithmatic apps efektif dalam mencapai ketuntasan belajar? 

3. Apakah terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

pemahaman konsep siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran 

Treffinger berbantuan Arithmatic apps? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis 

kelas yang diajarkan dengan model Treffinger berbantuan Arithmatic apps 

daripada rata-rata kemampuan pemahaman konsep kelas yang diajarkan 

dengan model pembelajaran langsung. 

2. Menganalisis pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Treffinger berbantuan Arithmatic apps efektif dalam mencapai ketuntasan 

belajar. 

3. Menganalisis pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

pemahaman konsep siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran 

Treffinger berbantuan Arithmatic apps. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat yang dapat diambil 

oleh pihak-pihak terkait seperti siswa, guru, dan sekolah. Adapun manfaat dari 
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penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis 

artinya hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, 

sedangkan manfaat praktis artinya hasil penelitian bermanfaat bagi berbagai pihak 

untuk memperbaiki kinerja, terutama bagi siswa, guru, dan sekolah 

(Wanabuliandari, 2020). Berikut merupakan uraian dari manfaat penelitian secara 

teoritis dan praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Menambah dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai model 

pembelajaran Treffinger berbantuan Arithmatic apps.  

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis dalam pengembangan 

ilmu pendidikan matematika. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan pihak 

sekolah. Manfaat tersebut antara lain.  

a. Bagi Siswa  

Membantu siswa meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan 

disposisi matematis dengan model pembelajaran Treffinger berbantuan 

Aritmatic apps pada materi aritmatika sosial.  

b. Bagi Guru 

Memberikan pemahaman mengenai model pembelajaran Treffinger 

berbantuan Arithmatic apps yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa dan disposisi matematis siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini peneliti dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam mengkaji pemahaman konsep dan disposisi matematis 

siswa, dan dapat juga dijadikan sebagai sumber penelitian bagi peneliti 

selanjutnya untuk dikembangkan dalam lingkup yang sama.  
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1.5 Definisi Operasional 

Variabel pada penelitian ini ada tiga, variabel bebas (Model pembelajaran 

Treffinger dan media pembelajaran Arithmatic apps) dan variabel terikat yaitu 

kemampuan pemahaman konsep dan disposisi matematis. 

1. Efektivitas Model Pembelajaran Trefinger 

Model pembelajaran Treffinger berbantuan Arithmatic apps 

dikatakan efektif mengembangkan kemampuan pemahaman konsep dan 

disposisi matematis siswa apabila 1) rata-rata kemampuan pemahaman 

konsep kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

Treffinger berbantuan Arithmatic apps lebih baik dibandingkan dengan 

rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas kontrol 

yang menggunakan model pembelajaran langsung. 2) proporsi siswa yang 

tuntas KKM setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran Treffinger berbantuan Arithmatic apps yang lebih dari 70% 

3) terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan 

pemahaman konsep siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran 

Treffinger berbantuan Arithmatic apps. 

2. Model Pembelajaran Treffinger 

Model pembelajaran Treffinger adalah model pembelajaran yang 

mengembangkan kreativitas secara langsung melalui pemecahan masalah 

dengan masalah-masalah yang ada dilingkungan kemudian 

mengumpulkan gagasan dan memilih solusi yang tepat untuk 

diaplikasikan secara nyata. Langkah-langkah model pembelajaran 

Treffinger yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1) 

Understanding Challenge (memahami tantangan). 2) Generating Ideas 

(membangkitkan gagasan. 3) Preparing for Action (mempersiapkan 

tindakan).   

3. Media Pembelajaran Arithmatic apps 

Media pembelajaran Arithmatic apps yaitu media pembelajaran 

berbasis android yang dirancang untuk materi aritmatika sosial kelas VII 
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Sekolah Menengah Pertama. Media ini dilengkapi sub materi pada materi 

aritmatika sosial, seperti untung rugi, diskon, bruto neto tara, dan bunga 

tabungan serta pajak. Media ini menyediakan beberapa fitur diantaranya 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, motivasi, prasyarat, 

pembelajaran, evaluasi, dan profil pembuat. Kelebihan media android ini 

dibanding dengan media lainnya yaitu pada media Arithmatic apps 

terdapat fitur pembelajaran yang berisi beberapa pertemuan dalam suatu 

pembelajaran matematika. Setiap pembelajaran dilengkapi dengan sintak 

atau langkah-langkah dari model pembelajaran Treffinger, permasalahan 

awal dan latihan soal. Sehingga siswa dapat memahami konsep materi 

dengan membangun pengetahuannya sendiri, kemudian siswa juga dapat 

mengevaluasi hasil belajar nya dengan latihan soal yang telah disediakan. 

4. Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kemampuan pemahaman konsep yaitu kemampuan untuk 

memahami atau menguasai konsep dan materi yang telah diajarkan, dan 

mengungkapkan kembali konsep alam bentuk yang lebih mudah 

dimengerti dan dipahami serta mengaplikasikanya dalam kehidupan 

sehari-hari. Indikator-indikator pemahaman konsep yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain, (1) Menyatakan ulang konsep yang telah 

dipelajari; (2) Mengklasifikasikan objek; (3) Menerapkan konsep sesuai 

algoritma; (4) Memberikan contoh dan kontra contoh konsep; (5) 

Menyajikan konsep dalam berbagai representasi; (6) Mengaitkan konsep 

matematika secara internal dan eksternal.  

5. Disposisi Matematis 

Disposisi matematis adalah sikap positif dalam belajar matematika 

karena konsep matematika yang abstrak dan membutuhkan pemahaman 

yang lebih maka dibutuhkan sikap positif diantaranya, minat atau ingin 

tahu, percaya diri, fleksibilitas, dan gigih dalam melaksanakan berbagai 

kegiatan matematika. Indikator yang digunakan pada penelitian ini 

adalah; (1) Rasa percaya diri dalam menggunakan matematika, 

menyelesaikan masalah, memberi alasan, dan mengkomunikasikan 
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gagasan; (2) Fleksiblitas dalm menyelidiki gagasan matematis dan 

berusaha mencari metode alternatif dalam menyelesaikan maalah; (3) 

Tekun mengerjakan tugas matematika; (4) Memiliki minat, rasa ingin 

tahu, dan daya temu dalam melakukan tugas matematika; (5) Memonitor 

dan merefleksi performance yang dihasilkan; (6) Menilai aplikasi 

matematika ke situasi lain dalam matematika dan pengalaman sehari-hari; 

(7) Mengapresiasi peran matematika dalam kultur dan nilai matematika 

sebagai alat dan sebagai bahasa.    

 

  


