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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keterampilan Proses Berpikir Matematis 

Matematika sebagai suatu proses yang aktif, dinamis, dan generatif, dengan 

karakteristik lainnya matematika sebagai bahasa yang memiliki beberapa kesamaan 

dengan bahasa lainnya antara lain memiliki aturan dan istilah tertentu (Hendriana 

& Sumarmo, 2014). Di dalam mempelajari matematika, selain memahami konsep 

siswa juga harus mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasan matematika dalam 

berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram, dan lain-lain sehingga mahasiswa 

perlu memiliki keterampilan proses berpikir matematis yang mumpuni. 

Keterampilan proses berpikir matematis merupakan keterampilan dalam 

mengamati, mengklasifikasikan, menginterprestasikan, memprediksi, menerapkan, 

dan mengkomunikasikan suatu permasalahan matematika (Widyaningtyas, 2010). 

Keterampilan proses berpikir matematis merupakan keterampilan dalam 

menentukan pola dan menarik kesimpulan, mengkomunikasikan masalah ke dalam 

ide matematika, dan melakukan perhitungan matematika (Sumarmo, 2013). 

Indikator keterampilan proses berpikir matematis yaitu (1) menafsirkan, 

memprediksi dan menerapkan, (2) menilai bagaimana mahasiswa terampil untuk 

mengantisipasi berdasarkan kecenderungan, pola atau hubungan antar data atau 

informasi dalam hal ini mengkomunikasikan masalah ke dalam ide matematika, dan 

(3) menilai bagaimana mahasiswa terampil menghitung, menentukan variabel, 

mengendalikan variabel, menghubungkan konsep, merumuskan konsep, 

pertanyaan penelitian, dan menyusun hipotesis (Aminah & Firmasari, 2017). 

Keterampilan proses berfokus pada mahasiswa secara aktif dan kreatif dalam proses 

memperoleh hasil penemuan tentang sebuah permasalahan, isu, atau pertanyaan 

(Andriani et al., 2013; Dewi, 2017; Semiawan, 2002; Wahyudi & Kriswandani, 

2010).  

Keterampilan proses sama halnya dengan kemampuan melakukan pola-pola 

tingkah laku proses aktif yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai 

dengan keadaan pembelajaran yang disusun untuk mencapai hasil yang diduga 
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maupun tak diduga. Di dalam penelitian ini pengukuran keterampilan proses 

berpikir matematis mahasiswa menggunakan indikator (1) menentukan pola dan 

menarik kesimpulan, (2) mengkomunikasikan masalah ke dalam ide matematika, 

dan (3) melakukan perhitungan matematika. Novelty dari penelitian sebelumnya 

yaitu keterampilan proses berfikir matematika mahasiswa dideskripsikan secara 

kuantitatif. 

 

2.2 Hasil Belajar Mahasiswa  

Hasil belajar mahasiswa merupakan hasil dari kemampuan mahasiswa dalam 

belajar matematika. Hal ini dapat pula disebut prestasi belajar matematika. Prestasi 

belajar matematika dapat diartikan sebagai hasil akhir dari proses belajar 

matematika sebagai perwujudan dari segala upaya yang telah dilakukan selama 

berlangsung proses tersebut (Sabirin et al., 2015). 

Di dalam hasil belajar matematika diperlukan suatu proses untuk berpikir 

secara matematis. Proses berpikir ini dialami sesorang ketika mendapat stimulus 

sehingga menghasilkan respon yang berupa kemampuan untuk menghubungkan 

sesuatu dengan sesuatu yang lainnya untuk menyelesaikan/menjawab suatu 

permasalahan (Rahayu et al., 2019). 

Hasil belajar mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

kemampuan matematis yang dimiliki mahasiswa program studi Pendidikan 

Matematika. Kemampuan matematis yaitu kemampuan untuk dapat 

menghubungkan permasalahan-permasalahan ke dalam suatu ide atau gagasan 

sehingga dapat menyelesaikan permasalahan matematis (Santoso, 2014). 

Kemampuan matematis yang diharapkan dari mahasiswa setelah mendapatkan 

pengalaman belajar meliputi kemampuan dalam membangun pengetahuan tentang 

matematika, terampil memahami masalah, mengaplikasikan konsep dan 

pengetahuan yang dimiliki, menganalisa masalah serta mensintesis suatu konsep 

yang baru dari beberapa konsep yang terpisah-pisah (Alamsyah, 2016). 

Dalam pembelajaran, dosen akan mengukur hasil belajar mahasiswa. 

Terdapat lima bentuk penilaian hasil belajar untuk peserta didik, yaitu : hasil belajar 

dalam bentuk tertulis (paper and pencil test), penugasan (project), hasil karya 
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(product), dan pengumpulan kerja mahasiswa dalam portofolio (Dachi, 2017). Di 

dalam penelitian ini akan menggunakan hasil belajar dalam bentuk tertulis (paper 

and pencil test). Hasil yang diperoleh akan digunakan untuk pengujian hubungan 

antara keterampilan proses berpikir matematis dengan hasil belajar mahasiswa. 

 

2.3 Project Based Learning 

Project Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada pengadaan proyek dalam pembelajaran (Suyatno, 2009). PjBL 

merupakan pembelajaran berbasis proyek yang memiliki strategi sangat berbeda 

dari pembelajaran konvensional dan efektif terhadap hasil belajar matematika siswa 

(Rijken, 2017). Manfaat dari strategi ini belum diterapkan secara jelas dalam 

pembelajaran matematika pada pendidikan menengah (Strobel & Barneveld, 2009). 

PjBL dilaksanakan berbasis penelitian, terbuka, proses pembelajarannya berpusat 

pada siswa, dan difasilitasi oleh guru (Bell, 2010).  

Langkah-langkah pembelajaran PjBL yaitu (1) penentuan proyek, (2) 

perencanaan proyek, (3) penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, (4) pelaksanaan 

proyek, (5) pemantauan kemajuan proyek, (6) penyusunan laporan, (7) 

presentasi/publikasi hasil proyek, dan (8) evaluasi refleksi proses dan hasil proyek 

(Abidin, 2014; Yusoff, 2006). Model PjBL ini fokus pada permasalahan kompleks 

yang diperlukan mahasiswa dalam melakukan insvestigasi dan memahami 

pembelajaran melalui investigasi. Selain itu, model pembelajaran ini dapat 

memfasilitasi peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang 

mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum, memberikan 

kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten (materi) dengan 

menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan 

eksperimen secara kolaboratif (Ardianti et al., 2018). Dengan demikan, PjBL sesuai 

jika digunakan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menilai keterampilan 

proses berpikir matematis mahasiswa. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan diterapkan model 

pembelajaran PjBL pada mata kuliah Analisis Kompleks. Hal ini selain bertujuan 

untuk mengukur keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa, pembelajaran  



8 

 

dengan menerapkan PjBL dapat digunakan untuk memberikan gambaran kepada 

mahasiswa sebagai calon guru di pendidikan menengah agar mampu menciptakan 

pembelajaran inovatif melalui PjBL sehingga siswanya akan mempunyai 

keterampilan proses berpikir matematis yang maksimal. Kebaruan dalam penelitian 

ini yaitu belum terdapat penelitian sebelumnya yang mengukur keterampilan proses 

berpikir matematis melalui pembelajaran PjBL. 

 

2.4 Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh 

para peneliti sebelumnya. Aminah meneliti mengenai keterampilan proses berfikir 

matematika mahasiswa ditinjau dari performance assessment (Aminah & 

Firmasari, 2017). Keterampilan proses berfikir matematika mahasiswa diukur 

dengan pertimbangan bahwa hasil belajar tidak sekedar mengukur nilai akhir 

kognitif saja, tetapi dapat dilihat pula dari proses yang dilalui mahasiswa. Relevansi 

dengan penelitian ini yaitu pengukuran keterampilan proses berfikir matematika 

pada mahasiswa. Di dalam penelitian ini dibatasi bahwa keterampilan proses 

berfikir matematika mahasiswa dideskripsikan secara kuantitatif. 

Hasil penelitian Mustamin menyimpulkan bahwa hasil belajar matematika 

dapat diidentifikasi melalui evaluasi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja 

peserta didik (Mustamin, 2010). Relevansi dengan penelitian ini yaitu pengukuran 

evaluasi kinerja peserta didik dalam hasil belajar matematika dapat dilakukan 

melalui keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa. Keterampilan proses 

berpikir matematis mahasiswa dapat diukur dengan cara pemberian tugas proyek 

kepada mahasiswa kemudian dosen akan menilai proses kinerja mahasiswa. 

Dengan demikian, penilaian keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa 

tersebut autentik dan akurat untuk mengukur keterampilan proses mahasiswa dalam 

berpikir matematis. 

Dewi meneliti mengenai keterampilan proses pemecahan masalah 

matematika. Data keterampilan proses pemecahan masalah matematika dianalisis 

secara kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap peserta didik 

memiliki cara penyelesaian masing-masing terhadap suatu pertanyaan (Dewi, 
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2017). Relevansi dengan penelitian ini yaitu melalui analisis keterampilan proses 

mahasiswa akan memberikan gambaran kepada dosen mengenai keterampilan 

berpikir matematis mahasiswa. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dosen untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir matematis mahasiswa dan hasil belajar 

mahasiswa. Analisis keterampilan proses sama halnya dengan kemampuan 

melakukan pola-pola tingkah laku proses aktif yang kompleks dan tersusun rapi 

secara mulus dan sesuai dengan keadaan pembelajaran yang disusun untuk 

mencapai hasil yang diduga maupun tak diduga. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Asesmen yang diekspektasikan dalam abad 21 ini meliputi kemampuan 

berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi mahasiswa. Seluruh 

kemampuan tersebut termuat di dalam keterampilan proses berpikir matematis. 

Namun faktanya, keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa tidak 

dikembangkan dengan baik(Dewi, 2017)(Dewi, 2017)(Dewi, 2017)(Dewi, 2017). 

Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar mahasiswa. 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. Hal ini 

membuktikan bahwa keterampilan proses berpikir matematis belum menjadi 

perhatian oleh dosen-dosen di program studi Pendidikan Matematika.  

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). Melalui penelitian ini akan diukur keterampilan proses berpikir matematis 

mahasiswa kemudian dideskripsikan berdasarkan kategori yang ada. Selain itu, 

akan dilakukan pengujian mengenai ada atau tidaknya hubungan antara 

keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa dengan hasil belajar 

mahasiswa. Hal ini dilakukan agar dosen dapat mengetahui hambatan dalam proses 

berpikir matematis yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah 
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matematika. Dengan demikian, hasil penelitian ini yang nantinya dapat menjadi 

pedoman guru dalam merencanakan proses pembelajaran secara tepat. Dari 

pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian seperti 

pada Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

  

1. Keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa tidak dikembangkan 

dengan baik(Dewi, 2017)(Dewi, 2017)(Dewi, 2017)(Dewi, 2017). Hal ini 

berdampak pada rendahnya hasil belajar mahasiswa. 

2. Penilaian yang dilakukan selama ini hanya sebatas mengukur kemampuan 

yang mengutamakan pemahaman konsep. Keterampilan proses berpikir 

matematis belum menjadi perhatian oleh dosen-dosen di program studi 

Pendidikan Matematika. 

Implementasi pembelajaran PjBL 

1. Analisis keterampilan proses berpikir matematis secara deskriptif kuantitatif 

2. Analisis hubungan antara keterampilan proses berpikir matematis dengan 

hasil belajar mahasiswa 


