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Tabel 1. Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi Matematika di Sekolah Dasar

Kompetensi
• Menunjukkan sikap positif bermatematika: logis, cermat dan teliti, jujur,
bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan
masalah, sebagai wujud implementasi kebiasaan dalam inkuiri dan eksplorasi matematika.
• Memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu, percaya diri, dan
ketertarikan pada matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar.
• Memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan asli.
• Mengelompokkan benda menurut tampilan bentuknya
• Memahami efek penambahan dan pengurangan dari kumpulan objek.
• Mengidentifikasi seluruh dan bagian dalam kehidupan sehari- hari.
• Menggunakan gambar atau foto untuk menyatakan sebuah informasi dan
menjawab pertanyaan mengenainya.
• Menggunakan model konkret dalam penyelesaian masalah.
• Menunjukkan sikap positif bermatematika: logis, kritis, cermat dan teliti,
jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan
masalah, sebagai wujud implementasi kebiasaan dalam inkuiri dan eksplorasi matematika.
• Memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu, rasa, percaya diri,
dan ketertarikan pada matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan berbagai sudut.
• Menjelaskan pola bangun dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan
dugaan kelanjutannya berdasarkan pola berulang.
• Memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan pecahan.
• Mengelompokkan benda menurut bentuknya dan disertai justifikasi.
• Menyelesaikan masalah aritmetika sehari-hari sebagai penerapan
pemahaman atas efek penambahan dan pengurangan.
• Menyadari objek dapat dipandang sebagai kesatuan dari bagian-bagiannya.
• Memberikan interpretasi dari sebuah sajian informasi/data.
• Menggunakan model konkret dan simbolik atau strategi lain dalam
penyelesaian masalah sehari-hari.
• Menunjukkan sikap positif bermatematika: logis, kritis, cermat dan teliti,
jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan
masalah, sebagai wujud implementasi kebiasaan dalam inkuiri dan eksplorasi matematika.
• Memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu, percaya diri, dan
ketertarikan pada matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar.
• Bersikap terbuka menghadapi perbedaan sudut pandang dan mengemukakan
kemungkinan sudut pandang yang berbeda dari yang dimilikinya.
• Menemukan pola bangun datar untuk menarik kesimpulan atau menyusun
bukti/justifikasi sederhana.
• Memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan
bulat dan pecahan.
• Mengelompokkan benda ruang menurut sifatnya.
• Memberi estimasi penyelesaian masalah dan membandingkannya dengan
hasil perhitungan
• Memberikan visualisasi dan deskripsi proporsi dan menggunakannya dan
penyelesaian masalah.
• Mengumpulkan data yang relevan dan menyajikannya dalam bentuk tabel,
gambar, daftar.
• Menggunakan simbol dalam pemodelan, mengidentifikasi informasi,
menggunakan strategi lain bila tidak berhasil.

Ruang Lingkup
• Bilangan asli dan pecahan
sederhana.
• Geometri dan pengukuran
sederhana.
• Statistika sederhana.

• Bilangan bulat dan bilangan
pecahan.
• Geometri (sifat dan unsur)
dan Pengukuran (satuan
standar).
• Statistika (pengumpulan dan
penyajian data sederhana).

• Bilangan (termasuk pangkat
dan akar sederhana).
• Geometri dan Pengukuran
(termasuk satuan turunan).
• Statistika dan peluang.

104
122|

Vol 33 No
No 22 Tahun
Tahun 2018
| Vol
2018

Bernalar

Mengaplikasikan

Mengetahui

Paparan
Data

Geometri

Bilangan

capaian
sebagaimana
keberhasilan
peserta
3 Data ini penunjang
6 karena jugapara
menyemaiIndonesia
pemikiran radikal.
worldview
menguasai
ilmu
6
10
dipublikasikan
pada
TIMSS
tahun
2015
didik
dalam
memahami
matematika
.
.
membelalak mata penulis karena
agama yang komprehensif,
ilmu
akan berimbas
Tabel
2. Perbandingan
lembaga
pendidikanRerata
IslamPersentase
yang sacred Ketidakpahaman
pengetahuanguru
danjugateknologi,
namun
terhadap
ketidakpahaman
siswa.
Terlebih
Jawaban
Benar
Soal
Matematika
harus menyandang stigma profan. Dua
memiliki iman dan takwa yang kokoh,7
apabila seorang
gurutidak
atau memiliki
calon
sisi mata uang yang seharusnya
tidak juga sehingga
diharapkan
Domain KogDomain
mengalami miskonsepsi,
tentutekstualakan
selayaknya bertemu dalam satunitif
wajah. guru pemahaman
keagamaan yang
menjadikan para peserta didik
4 berpotensi
normatif-puritan.
Negara Sebagai
Rerata pusat penyebaran Islam
juga.
damai
sekaligus
penyelenggara mengalami miskonsepsi
Agar lembaga-lembaga
pendiMiskonsepsi
dapat
diartikan
sebagai
pendidikan dan pengembangan ajaran
dikan Islam memiliki wajah ramah,
gagasan
yang
tidak
Islam yang26 mengajarkan
ilmu24 secara
(Islamic
school
with asesuai
smiling dengan
face), Tan
Indonesia
24 28 31 32
20
pengertian
ilmiah
atau
pengertian
yang
50
Internasional
49 50
57 56peran
48 yang
44
holistik,5 pesantren
memiliki
merekomendasikan
agar
lembagaolehpendidikan
para pakar Islam
dalam mengimsuatu
strategis. Apabila peran ini dikelola dicetuskan
lembaga
Secara umum, rerata persentase capaian bidang serta bisa berupa pengertian yang
dengan baik, maka luaran pesantren
plementasikan educative tradition yang
hasil belajar matematika di Indonesia di tidak akurat terhadap konsep, penggunaan
tidak hanya orang-orang yang ’a>lim
menurutnya merupakan konsep ideal
kancah internasional masih tertinggal. konsep yang salah, klasifikasi contohuntuk memoderasi lembaga pendidikan
dalam ’ulu>mu al di>n saja, namun menjadi
Indonesia berada di peringkat 45 dari total contoh yang
salah, kekacauan konsepIslam,8 yakni konsep pendidikan Islam
manusia yang memiliki competent
50 negara yang menjadi sampel penelitian7. konsep yang berbeda dan hubungan
yang tidak mengajarkan siswanya untuk
Bahkan,
rerata kemampuan matematika hierarkis konsep-konsep yang tidak
3
Kompas, “BNPT Incar 19 Pondok Pesantren
taklid (anti-totalistic), namun juga
siswa sekolah
dasar
di Indonesia
Terindikasi
Radikal,”
KOMPAS.com,
diakses berada
10
benar11. Miskonsepsi yang tidak teratasi
mengajak siswa berpikir kritis dan
September
2016,rerata skor matematika secara
jauh di bawah
dengan baik akan menular kepada orang
http://nasional.kompas.com/read/2016/02/02/21
rasional, dan memberikan otonomi
internasional. Mayoritas siswa kita belum lain. Terlebih bagi seorang guru, tentu akan
383281/BNPT.Incar.19.Pondok.Pesantren.Terindika
untuk berpikir yang didasari oleh
mampu menggabungkan beberapa fakta, berimbas pada peserta didiknya.
si.Radikal.
4 Klasifikasi spirit pesantren merupakan antitesis
religious worldview dan menyadarkan
memadukan konsep, mengaplikasikan,
Pemahaman konsep diidentifikasi
argumentasi peneliti Islam Indonesia sebelumnya,
siswanya untuk memahami perbedaan
apalagi
of response indeks
salah
satunya mengomunikasikan
terhadap argumen Cliffort hasil
Geetz. menggunakan certainty
dalam
sosio-kultur.9 Beberapa kriteria
8
Dhofier
menilai
Geertz
tidak tidak
konsisten
dalam (tingkat
penalaran
. Hasil
ini tentu
terlepas
keyakinan jawaban)12. Setiap
konsep ini nampak cukup hiperbolik
statemennya terhadap pesantren. Menurut Dhofier,
dari berbagai faktor penyebabnya, seperti
pada masing-masing butir,
Geertz menyatakan bahwa pesantren melahirkan jawaban
dan tidak relevan dengan kultur
kurikulum,
sarana
prasarana,
guru,
lulusan yang secara agresif ditanamkan etika untuk dilengkapi dengan tingkat keyakinan akan
pesantren.
hidup
dengan bekerja
mandiri dan
berdikari
dengan jawaban
kemampuan
awal peserta
didik,
dukungan
tersebut. Tingkat keyakinan
pekerjaan-pekerjaan non formal,
namun di sisi lain
Parameter anti-totalistic dalam
9
orang
tua
dan
lain-lain
.
Geertz menuding bahwa pesantren mengajarkan terdiri dari tiga tingkatan, yaitu yakin/
lembaga pendidikan Islam menemGuru
dasar dan
atau
madrasah
untuk
fokussekolah
pada kuburan
ganjaran
karena sangat yakin, ragu-ragu, dan menebak
patkan educative tradition memiliki
banyak
mengalokasikan
waktunya untuk
mengirim
ibtidaiyah
perlu memiliki
kemampuan
sebagian atau seluruhnya. Selanjutnya,
doa ke kuburan dan memperbanyak wirid, dzikir
rekahan kelemahan digunakan untuk
dasar
matematika
yang baik.
Terutama
dan
sholawat
untuk mendapat
ganjaran.
Menurut kombinasi antara jawaban dan tingkat
membaca tradisi pesantren. Sebagai
Dhofier,
Geertzdasar
juga tidak
konsisten
dalam
melabeli keyakinan
matematika
yang
menjadi
landasan
jawaban tersebut digunakan
orang-orang
conservative
dan bahanpesantren
utama sebagai
dalam “the
mengajarkan
muslims”, karena di satu sisi dia melabelinya sebagai 10 Rezky Agung Herutomo and Tri Edi Mulyono
matematika
di sekolah
6 Jasser“Analisis
Auda, Maqasid
al-Syari’ah
as Philosophy
kelompok
“santri”,
namun didasar.
sisi lainKemampuan
ia memberikan Saputro,
Kesalahan
Dan Miskonsepsi
Siswa of
VIII Law:
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the
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Kemendikbud.
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National University, 1980), xii–xvi.
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Ramlah Ramlah, Dani Firmansyah, and Hamzah
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(Bandung:
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7
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Matematika
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Identifikasi Problematika Mahasiswa ... 105

untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa
tersebut memahami konsep dengan baik,
memahami konsep sebagian, mengalami
miskonsepsi, dan tidak tahu konsep,
sebagaimana tercantum pada tabel di
bawah ini13.
Tabel 3. Interpretasi Jawaban dan
Keyakinan Jawaban Mahasiswa

Tingkat
Keyakinan
Yakin
Ragu-ragu
Menebak

Jawaban Mahasiswa
Benar
Salah
Memahami konsep Miskonsepsi
Memahami konsep Tidak tahu konsep
sebagian
Tidak tahu konsep Tidak tahu konsep

Faktor penentu lain adalah input
peserta didik yang heterogen. Demikian
halnya dengan heterogenitas yang terjadi
pada Program Studi Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo. Para
mahasiswa PGMI memiliki latar belakang
pendidikan yang bervariasi. Setidaknya
terdapat tiga kelompok besar, yaitu para
mahasiswa alumni Madrasah Aliyah (MA),
alumni Sekolah Menengah Atas (SMA),
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Bahkan, apabila diteliti lebih dalam, alumni
MA ada yang berasal dari jurusan agama,
jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu
pengetahuan sosial (IPS). Demikian halnya
untuk para mahasiswa alumni SMA, ada
yang berasal dari jurusan ilmu pengetahuan
alam (IPA) dan ilmu pengetahuan sosial
(IPS). Terlebih untuk alumni SKM berasal
dari berbagai jurusan yang sangat
bervariasi. Hal ini tentu berimplikasi pada
Irawan, Riyadi, and Triyanto, “Analisis
Miskonsepsi Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan
Pada Mata Kuliah Pengantar Dasar Matematika
Pokok Bahasan Logika Ditinjau Dari Gaya Kognitif
Mahasiswa”; Lutfia Afifatul Ainiyah and Sugiyono
Sugiyono, “Identifikasi Miskonsepsi Siswa Dalam
Materi Geometri Pada Pembelajaran Matematika
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Punggelan,” Jurnal
Pendidikan Matematika-S1 5, no. 1 (2016).
13

kemampuan awal mahasiswa yang sangat
heterogen.
Latar belakang pendidikan ini tentu
akan berdampak pada kemampuan
dasar matematika mahasiswa. Mengingat
kedalaman dan keluasan materi yang
dipelajari pada masing-masing jurusan dan
bentuk sekolah menengah sangat berbeda.
Ruang lingkup materi antara jurusan IPA
tentu akan berbeda dengan IPS dan agama.
Terlebih dengan para lulusan SMK tentu
akan berbeda dengan lulusan SMA dan MA.
Berpijak dari kondisi tersebut,
penelitian ini berupaya untuk mengupas
problematika yang dihadapi oleh para
mahasiswa calon guru sekolah dasar atau
madrasah ibtidaiyah dalam menyelesaikan
soal-soal matematika dasar. Tujuannya
adalah untuk memberikan gambaran
nyata tentang kondisi input mahasiswa
yang sesungguhnya. Hal ini menjadi sangat
penting bagi para Bapak/Ibu Dosen untuk
mengembangkan sebuah pendekatan,
strategi, atau metode yang mampu
menyelesaikan
dan
mengoptimalkan
disparitas penguasaan konsep awal yang
ada.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian
deskriptif kualitatif dengan metode
studi kasus. Penelitian kualitatif adalah
penelitian
yang
bermaksud
untuk
memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian secara
holistik, dan dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah14. Penelitian deskriptif merupakan
suatu penelitian yang ditujukan untuk

14
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
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3 Data
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penelitian
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pendidikan
Islam studi
yang kasus
sacred
adalah
suatu
penelitian
yang
dilakukan
harus menyandang stigma profan. Dua
terhadap
suatu
“kesatuan
sistem”16. Pada
sisi mata
uang
yang seharusnya
tidak
penelitian
ini,
kasus
yang
akan
diteliti
dan
selayaknya bertemu dalam satu wajah.
dideskripsikan
merupakan
situasi khusus,
Sebagai
pusat penyebaran
Islam4
yaitu
problematika
yang dihadapi
oleh para
damai
sekaligus
penyelenggara
mahasiswa
calondan
guru
sekolah dasar ajaran
atau
pendidikan
pengembangan
madrasah
dalam menyelesaikan
Islam ibtidaiyah
yang mengajarkan
ilmu secara
soal-soal
matematika
dasar.
holistik,5 pesantren memiliki peran yang
Pada penelitian
peneliti
strategis.
Apabilaini,peran
ini sebagai
dikelola
instrumen
utama
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dengan
dengan baik, maka luaran pesantren
instrumen
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tidak hanya
orang-orang
yangSesuai
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dengan bentuk pendekatan penelitian
dalam ’ulu>mu al di>n saja, namun menjadi
kualitatif dan sumber data yang akan
manusia yang memiliki competent
digunakan, maka teknik pengumpulan data
yang
digunakan
metode
3
Kompas,
“BNPT Incar menggunakan
19 Pondok Pesantren
Terindikasi
Radikal,”
KOMPAS.com,
10
dokumentasi,
metode
tes, dandiakses
wawancara.
September 2016,
Ketiganya, digunakan untuk menggali data
http://nasional.kompas.com/read/2016/02/02/21
lebih mendalam tentang problematika yang
383281/BNPT.Incar.19.Pondok.Pesantren.Terindika
si.Radikal.
dihadapi oleh para mahasiswa.
4 Klasifikasi spirit pesantren merupakan antitesis
Data yang terkumpul selanjutnya diolah
argumentasi peneliti Islam Indonesia sebelumnya,
menggunakan
teknik analisis
model
salah
satunya terhadap
argumen data
Cliffort
Geetz.
Dhofier
menilai
Geertz
tidak
konsisten
dalam
Miles & Huberman. Teknik analisis data
statemennya terhadap pesantren. Menurut Dhofier,
model menyatakan
Miles & Huberman
meliputi
tahap
Geertz
bahwa pesantren
melahirkan
lulusan
secara
agresif
ditanamkanpenyajian
etika untuk
reduksiyang
data
(data
reduction),
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dengan
bekerja
mandiri
dan
berdikari
dengan
data (data display), serta penarikan
pekerjaan-pekerjaan non formal, namun di sisi lain
kesimpulan
danbahwa
verifikasi
Geertz
menuding
pesantren(conclusion
mengajarkan
17
untuk
fokus pada kuburan
dan ganjaran karena
drawing/verification)
. Keabsahan
data
banyak mengalokasikan waktunya untuk mengirim
dijaga dengan menggunakan wawancara
doa ke kuburan dan memperbanyak wirid, dzikir
mendalam
triangulasi
dan
sholawatdan
untuk
mendapatwaktu.
ganjaran. Menurut
Dhofier,
Geertz
juga
tidak
konsisten dalam melabeli
Penelitian ini dilaksanakan
pada
orang-orang pesantren sebagai “the conservative
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah
muslims”, karena di satu sisi dia melabelinya sebagai
Ibtidaiyah
(PGMI)
Institut
Agama
Islam
kelompok
“santri”,
namun
di sisi lain
ia memberikan
indikator
bahwa
“santri
pesantren”
juga
menerima
Negeri Ponorogo. Adapun yang menjadi
sinkretisme yang menurutnya tidak Islami dan
subjek penelitian
adalah kelompok
mahasiswa
baru
digunakan
untuk melabeli
“abangan”.
Zamakhsyari
Dhofier,
“The Pesantren
tahun akademik
2018/2019,
kelasTradition:
E, F, dan a
Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of
the
Traditional Ideology of Islam in Java” (Disertasi,
15
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian
Australia National University, 1980), xii–xvi.
Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
5Said Aqil Siradj, Tasawuf sebagai Kritik Sosial:
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Sukmadinata.
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Islamandsebagai
Inspirasi
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Matthew B. Miles
A. Michael
Huberman,
Aspirasi
(Bandung:
Mizan,
2006),
224.
Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook
(London: Sage Publications, 1994).

G. Pengambilan
dilakukan
pada bulan
worldview6 data
karena
juga menguasai
ilmu
September
sampai
Oktober
tahun
2018.
agama yang komprehensif,
ilmu
Secara
teknis,
pelaksanaan
penelitian
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terdiri
dari 4iman
(empat)
tahapan,
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dan takwa
yang yaitu:
kokoh,7
pertama,
tahap
pra-lapangan,
yang
sehingga
diharapkan
tidak memiliki
meliputi:
menyusun
rancanganyang
penelitian
pemahaman
keagamaan
tekstualdan normatif-puritan.
menyiapkan
instrumen
bantu
berupa angket
tes. Kedua, tahap
Agar dan
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pendipekerjaan
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sertamerekomendasikan
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dan
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pengumpulan
data.tradition
Keempat,
plementasikan
educative
yang
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penyusunanmerupakan
artikel laporan
hasil
konsep ideal
penelitian.
untuk memoderasi lembaga pendidikan
Islam,8 yakni konsep pendidikan Islam
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
yang tidak mengajarkan siswanya untuk
Profil Subjek Penelitian
taklid (anti-totalistic), namun juga
Berikut adalah profil mahasiswa baru
mengajak siswa berpikir kritis dan
PGMI menurut jenis kelamin dan latar
rasional, dan memberikan otonomi
belakang pendidikannya.
untuk berpikir yang didasari oleh
religious worldview dan menyadarkan
siswanya untuk memahami perbedaan
sosio-kultur.9 Beberapa kriteria dalam
konsep ini nampak cukup hiperbolik
dan tidak relevan dengan kultur
pesantren.
Parameter anti-totalistic dalam
lembaga pendidikan Islam menempatkan1. Profil
educative
tradition
memiliki
Gambar
Responden
Menurut
Kelamindigunakan untuk
rekahan Jenis
kelemahan
membaca
pesantren. bahwa
Sebagai
Gambar
1 di tradisi
atas menunjukkan

sebagian besar peminat calon guru PGMI
adalah
ini menunjukkan
6 Jasserperempuan.
Auda, MaqasidHal
al-Syari’ah
as Philosophy of
Islamicminat
Law: siswa
A Systems
Approach
bahwa
laki-laki
untuk(London:
menjadiThe
International Institute of Islamic Thought, 2007),
seorang guru di sekolah dasar atau
204.
7
madrasah
Siradj,ibtidaiyah
Tasawuf rendah.
sebagai
Kritik
Sosial:
Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi Bukan
Aspirasi, 224.
8 Charlene Tan, Islamic Education and Indoctrination:
The Case in Indonesia (New York: Routledge, 2011),
91.
9 Ibid., xix dan 76.
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Gambar 2. Profil Responden Menurut
Asal Sekolah

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa
sebagian besar mahasiswa calon guru SD/
MI di IAIN Ponorogo merupakan lulusan
MA (51%), disusul SMA (27%), dan SMK
(22%). Hal ini menunjukkan heterogenitas
input peserta didik baru pada jurusan PGMI
IAIN Ponorogo. Sementara apabila ditinjau
dari status sekolah, negeri atau swasta,
dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.

Gambar 4. Sebaran Responden Menurut
Jurusan/Program Keahlian Sebelumnya

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat
bahwa sebagian besar calon guru SD/MI
yang berasal dari SMA dan MA berlatar
belakang jurusan IPA. Namun untuk siswa
yang berasal dari SMK, sebagian besar
berlatar belakang jurusan non teknik.

Hasil Tes Matematika Dasar
Berdasarkan tes matematika dasar
yang dilakukan terhadap subjek penelitian,
diperoleh rerata dan standar deviasi nilai
mahasiswa sebagaimana tabel 4 di bawah
ini.
Tabel 4. Rerata dan Standar Deviasi Nilai
Matematika Dasar Mahasiswa

Gambar 3. Profil Responden Menurut
Status Sekolah

Selanjutnya, secara lebih spesifik,
apabila dilihat dari jurusan pada sekolah
asal, dapat digambarkan sebagai berikut.

Latar Belakang Pendidikan
MA
IPA
IPS
Agama
Marginal
SMA
IPA
IPS
Marginal
SMK
Teknik
Non Teknik
Marginal

Rerata
71,57
58,90
67,67
65,91
70,65
62,75
68,39
68,10
66,71
67,29

Standar
Deviasi
14,56
13,88
14,63
15,16
13,80
20,69
16,07
8,91
11,02
10,01

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa
pada mahasiswa prestasi belajar matema
tika dasar secara umum pada lulusan MA,
SMA, dan SMK tidak terdapat perbedaan
yang signifikan. Namun prestasi mahasiswa
yang berasal dari jurusan IPA cenderung
lebih tinggi dari pada mahasiswa jurusan
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9 Ibid., xix dan 76.
kerap
kali tertukar. Sebagian mahasiswa

Identifikasi Problematika Mahasiswa ... 109

menganggap bilangan asli sebagai bila
ngan cacah dan sebaliknya bilangan
cacah dianggap bilangan asli. Kedua, mis
konsepsi pada konsep penjumlahan bila
ngan pecahan. Sebagian mahasiswa mela
kukan penjumlahan bilangan pecahan
dengan menjumlah pembilang sekaligus
penyebutnya. Ketiga, miskonsepsi pada
konsep penyelesaian pertidaksamaan yang
melibatkan bilangan pecahan. Miskonsepsi
penyelesaian operasi bilangan pecahan
terjadi pada saat penyamaan penyebut
yang tidak diikuti dengan penyesuaian
terhadap pembilang.
Pemahaman Terhadap Konsep
Himpunan dan Relasi antar Himpunan
Berikut adalah proporsi pemahaman
mahasiswa pada konsep himpunan dan
relasi antar himpunan yang meliputi
materi pengertian himpunan, himpunan
kuasa, gabungan, irisan, komplemen,
penjumlahan, pengurangan, dan aplikasi
konsep relasi antar himpunan dalam
menyelesaikan permasalahan sehari-hari.

punan berkisar pada angka 60% responden
yang memahami konsep dengan benar.
Sisanya tidak memahami konsep dengan
baik dan sebagian juga terjadi miskonsepsi
pada materi himpunan dan relasi antar
himpunan. Pemahaman konsep himpunan
dan relasi antar himpunan tertinggi
terjadi pada mahasiswa yang berasal dari
SMA (64%), kemudian disusul dari MA
(62%), dan dari SMK (54%). Sedangkan
persentase ketidakpahaman mahasiswa
terhadap konsep himpunan dan relasi
antar himpunan berkisar pada angka
37%. Artinya sebanyak 37% mahasiswa
belum memahami konsep himpunan dan
relasi antar himpunan dengan baik dan
benar. Sementara itu, miskonsepsi terjadi
pada mahasiswa yang berlatar belakang
pendidikan MA dan SMA. Mahasiswa yang
berlatar belakang pendidikan SMK tidak
mengalami miskonsepsi pada materi
himpunan dan relasi antar himpunan,
namun lebih cenderung tidak tahu konsep.

Tabel 6. Proporsi Pemahaman Terhadap
Konsep Himpunan dan Relasi antar
Himpunan
Paham
Konsep

Tidak
Paham

Miskonsepsi

IPA

62%

33%

5%

Marginal

62%

36%

2%

Latar Belakang
Pendidikan

MA

SMA
SMK

IPS

Agama
IPA
IPS

Marginal
Teknik

Non Teknik
Marginal

Rerata

60%
67%
70%

50%
64%

60%
50%
54%
60%

40%
33%

25%

0%
0%

5%

38%

13%

50%

0%

29%

40%
46%
37%

7%
0%
0%
3%

Berdasarkan tabel 6 di atas menun
jukkan bahwa mahasiswa yang memahami
konsep himpunan dan relasi antar him

Gambar 6. Pemahaman Mahasiswa
Terhadap Konsep Himpunan dan Relasi
antar Himpunan Menurut Latar Belakang
Pendidikan Sebelumnya

Ketidakpahaman mahasiswa terhadap
konsep himpunan dan relasi antar
himpunan terjadi secara merata pada
materi pengertian himpunan, himpunan
kuasa, gabungan, irisan, komplemen,
penjumlahan, pengurangan, dan aplikasi
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konsep
relasi pemikiran
antar himpunan
dalam
menyemai
radikal.3 Data
ini
menyelesaikan
permasalahan
sehari-hari.
membelalak mata penulis karena
Sementara
lembagamiskonsepsi
pendidikanterjadi
Islampada
yangkonsep
sacred
penjumlahan
dan
pengurangan
himpunan.
harus menyandang stigma profan. Dua
Penjumlahan
sisi mata himpunan
uang yangdiasumsikan
seharusnyasama
tidak
dengan
himpunan
gabungan
sedangkan
selayaknya bertemu dalam satu wajah.
pengurangan
himpunan
Sebagai
pusatdiasumsikan
penyebaran sama
Islam4
dengan
irisan. sekaligus
damai
penyelenggara
pendidikan dan pengembangan ajaran
Pemahaman Terhadap Konsep Geometri
Islam yang mengajarkan ilmu secara
dan Pengukuran
holistik,5 pesantren memiliki peran yang
Berikut adalah proporsi pemahaman
strategis. Apabila peran ini dikelola
mahasiswa pada konsep geometri dan
dengan baik, maka luaran pesantren
pengukuran yang meliputi materi bangun
tidak hanya orang-orang yang ’a>lim
datar, bangun ruang, luas, keliling, volume,
dalam ’ulu>mu al di>n saja, namun menjadi
kesebangunan,
trigonometri,
sistem
manusia yang memiliki competent
koordinat, jarak, kelajuan, dan kecepatan.

Tabel 7.“BNPT
Proporsi
Terhadap
Kompas,
IncarPemahaman
19 Pondok Pesantren
Terindikasi
Radikal,”
KOMPAS.com,
diakses 10
Konsep
Geometri
dan Pengukuran
September 2016,
Latar Belakang
Paham Tidak Miskonhttp://nasional.kompas.com/read/2016/02/02/21
Pendidikan
Konsep Paham
sepsi
383281/BNPT.Incar.19.Pondok.Pesantren.Terindika
MA
IPA
57%
38%
5%
si.Radikal.
4 Klasifikasi spirit pesantren merupakan antitesis
IPS
55%
45%
0%
argumentasi peneliti Islam Indonesia sebelumnya,
Agama
58%
33%
8%
salah satunya terhadap argumen Cliffort Geetz.
57%tidak 40%
Dhofier Marginal
menilai Geertz
konsisten4%dalam
statemennya
terhadap
pesantren.
Menurut 5%
Dhofier,
SMA IPA
65%
30%
Geertz menyatakan bahwa pesantren melahirkan
IPS
63%
38%
0%
lulusan yang secara agresif ditanamkan etika untuk
Marginal
64%
32%
hidup dengan bekerja mandiri dan berdikari4%
dengan
pekerjaan-pekerjaan
non
formal,50%
namun di 0%
sisi lain
SMK Teknik
50%
Geertz menuding bahwa pesantren mengajarkan
Non Teknik
43%
57%
0%
untuk fokus pada kuburan dan ganjaran karena
54%
0%
banyak Marginal
mengalokasikan46%
waktunya
untuk mengirim
doa keRerata
kuburan dan memperbanyak
56%
42% wirid,
2%dzikir
dan sholawat untuk mendapat ganjaran. Menurut
Dhofier,
Geertz juga tabel
tidak konsisten
melabeli
Berdasarkan
7 di atasdalam
menunjuk
orang-orang pesantren sebagai “the conservative
kan bahwa mahasiswa yang memahami
muslims”, karena di satu sisi dia melabelinya sebagai
konsep “santri”,
geometri
dandi sisi
pengukuran
ber
kelompok
namun
lain ia memberikan
indikator
bahwa
“santri
pesantren”
juga
menerima
kisar pada angka 56% responden yang
sinkretisme yang menurutnya tidak Islami dan
memahami konsep dengan benar. Sisanya
digunakan untuk melabeli kelompok “abangan”.
tidak memahami
dengan Tradition:
baik dan a
Zamakhsyari
Dhofier,konsep
“The Pesantren
Study
of
the
Role
of
the
Kyai
in
the
Maintenance
sebagian juga terjadi miskonsepsi padaof
the Traditional Ideology of Islam in Java” (Disertasi,
materi geometri
dan pengukuran.
Australia
National University,
1980), xii–xvi.Pema
5
haman
konsep
dan pengukuran
Said Aqil
Siradj, geometri
Tasawuf sebagai
Kritik Sosial:
Mengedepankan
Islam
sebagai
Inspirasi
Bukan
tertinggi terjadi pada mahasiswa yang
Aspirasi (Bandung: Mizan, 2006), 224.
3

berasal dari SMA (64%), kemudian disusul

dari worldview
MA (57%),
dan dari
SMK (46%).
6 karena
juga menguasai
ilmu
Sedangkan
persentase
ketidakpahaman
agama yang komprehensif,
ilmu
mahasiswa
terhadap
konsep
geometri
pengetahuan dan teknologi, namun
dan memiliki
pengukuran
pada
imanberkisar
dan takwa
yangangka
kokoh,7
42%.sehingga
Artinya sebanyak
42%tidak
mahasiswa
diharapkan
memiliki
belum
memahami
konsep
geometri
dan
pemahaman keagamaan yang tekstualpengukuran
dengan baik dan benar. Se
normatif-puritan.
men
tara itu,
miskonsepsi
terjadi pada
Agar
lembaga-lembaga
pendimahasiswa
yang
berlatar
belakang
pendidi
dikan Islam memiliki wajah ramah,
kan MA
dan SMA.
Mahasiswa
yang berlatar
(Islamic
school
with a smiling
face), Tan
belakang
pendidikan
SMK
tidak
mengalami
merekomendasikan
agar
lembagamiskonsepsi
pada
materi
geometri
dan
lembaga pendidikan Islam mengimpengukuran,
namun educative
lebih cenderung
tidak
plementasikan
tradition
yang
tahu menurutnya
konsep.
merupakan konsep ideal

untuk memoderasi lembaga pendidikan
Islam,8 yakni konsep pendidikan Islam
yang tidak mengajarkan siswanya untuk
taklid (anti-totalistic), namun juga
mengajak siswa berpikir kritis dan
rasional, dan memberikan otonomi
untuk berpikir yang didasari oleh
religious worldview dan menyadarkan
siswanya untuk memahami perbedaan
9 Beberapa kriteria dalam
sosio-kultur.
Gambar
7. Pemahaman
Mahasiswa
konsep
iniKonsep
nampak
cukupdan
hiperbolik
Terhadap
Geometri
Pengukuran
Latardengan
Belakangkultur
dan tidakMenurut
relevan
Pendidikan
Sebelumnya
pesantren.
Parameterkonsep
anti-totalistic
dalam
Ketidakpahaman
terjadi secara
lembaga
pendidikan
Islam bangun
menemmerata
pada materi
bangun datar,
patkan
educative
tradition
memiliki
ruang,
luas, keliling,
volume,
kesebangunan,
rekahan sistem
kelemahan
digunakan
untuk
trigonometri,
koordinat,
jarak, kela
tradisiSementara
pesantren.miskon
Sebagai
ju
an,membaca
dan kecepatan.
sepsi terjadi pada materi kelajuan dan kece
patan.
Sebagian mahasiswa mema
hami
6 Jasser Auda, Maqasid al-Syari’ah as Philosophy of
kelajuan
sebagai
kecepatan
dan kecepatan
Islamic Law:
A Systems
Approach
(London: The
International
Institute
of
Islamic
Thought,
2007),
sebagai kelajuan.
204.
7

Siradj,

Tasawuf

sebagai

Kritik

Sosial:

Pemahaman
KonsepInspirasi
Statistika
MengedepankanTerhadap
Islam sebagai
Bukan
Aspirasi,
224.
dan
Peluang
8 Charlene Tan, Islamic Education and Indoctrination:
Berikut adalah proporsi pemahaman
The Case in Indonesia (New York: Routledge, 2011),
mahasiswa
pada konsep statistika dan
91.
9 Ibid., xix dan 76.
peluang yang meliputi materi penyajian
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data, mean, median, modus, variansi,
standar deviasi, kuartil, peluang, permutasi,
dan kombinasi.
Tabel 8. Proporsi Pemahaman Terhadap
Konsep Statistika dan Peluang
Paham
Konsep

Tidak
Paham

Miskonsepsi

IPA

52%

38%

10%

Marginal

51%

42%

8%

Latar Belakang
Pendidikan

MA

SMA
SMK

IPS

Agama
IPA
IPS

Marginal
Teknik

Non Teknik
Marginal

Rerata

50%
50%
65%

50%
61%

60%
36%
46%
52%

45%
42%

30%

5%
8%

5%

38%

13%

57%

7%

32%

40%
50%
41%

7%
0%
4%
6%

Berdasarkan tabel 8 di atas menun
jukkan bahwa mahasiswa yang memahami
konsep statistika dan peluang berkisar
pada angka 52% responden yang mema
hami konsep dengan benar. Sisanya tidak
memahami konsep dengan baik dan
sebagian juga terjadi miskonsepsi pada
materi statistika dan peluang. Pemahaman
konsep statistika dan peluang tertinggi
terjadi pada mahasiswa yang berasal dari
SMA (61%), kemudian disusul dari MA
(51%), dan dari SMK (46%). Sedangkan
persentase ketidakpahaman mahasiswa
terhadap konsep statistika dan peluang
berkisar pada angka 41%. Artinya sebanyak
41% mahasiswa belum memahami konsep
statistika dan peluang dengan baik dan
benar. Berdasarkan tabel 8 di atas juga
diketahui bahwa miskonsepsi terjadi secara
merata pada masing-masing kelompok,
baik mahasiswa yang berlatar belakang
pendidikan MA, SMA, maupun SMK.

Gambar 8. Pemahaman Mahasiswa
Terhadap Konsep Statistika dan Peluang
Menurut Latar Belakang Pendidikan
Sebelumnya

Ketidakpahaman mahasiswa terhadap
konsep statistika dan peluang terjadi secara
merata pada materi penyajian data, mean,
median, modus, variansi, standar deviasi,
kuartil, peluang, permutasi, dan kombinasi.
Sementara itu, miskonsepsi terjadi pada
materi permutasi dan kombinasi. Sebagian
mahasiswa mengalami kekacauan konsep
antara permutasi dan kombinasi.
Pemahaman Terhadap Konsep Logika
Matematika
Berikut adalah proporsi pemahaman
mahasiswa pada konsep logika matematika
yang meliputi materi pernyataan dan bukan
pernyataan, modus ponens, modus tollens,
silogisme, penarikan simpulan secara
langsung, penarikan simpulan secara tidak
langsung dengan kontradiksi, penarikan
simpulan secara tidak langsung dengan
kontraposisi, penarikan simpulan dengan
induksi matematika.
Tabel 9. Proporsi Pemahaman Terhadap
Konsep Logika Matematika
Paham
Konsep

Tidak
Paham

Miskonsepsi

IPA

43%

52%

5%

Marginal

42%

57%

2%

Latar Belakang
Pendidikan

MA

IPS

Agama

40%
42%

60%
58%

0%
0%
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Tidak 3 MiskonLatar
Belakang pemikiran
Paham radikal.
menyemai
Data ini
Pendidikan
Konsep Paham
sepsi

membelalak mata penulis karena
IPA
45%
50%
5%
lembaga pendidikan Islam yang sacred
IPS
38%
63%
0%
harus
menyandang
stigma
profan.
Dua
Marginal
43%
54%
4%
sisi mata uang 30%
yang seharusnya
tidak
SMK Teknik
70%
0%
selayaknya
Non Teknikbertemu
29% dalam
71%satu wajah.
0%
Sebagai
pusat
penyebaran
Islam4
Marginal
29%
71%
0%
damai
sekaligus
penyelenggara
Rerata
38%
60%
2%
pendidikan dan pengembangan ajaran
Berdasarkan tabel 9 di atas menun
Islam yang mengajarkan ilmu secara
jukkan bahwa mahasiswa yang memahami
holistik,5 pesantren memiliki peran yang
konsep logika matematika berkisar pada
strategis. Apabila peran ini dikelola
angka 38% responden yang memahami
dengan baik, maka luaran pesantren
konsep dengan benar. Sisanya tidak
tidak hanya
orang-orang
yang dan
’a>lim
memahami
konsep
dengan baik
al di>n saja,
namun menjadi
dalam ’ulu
sebagian
juga>muterjadi
miskonsepsi
pada
manusia
yang
memiliki
competent
materi logika matematika. Pemahaman
SMA

konsep logika matematika tertinggi
Kompas, “BNPT Incar 19 Pondok Pesantren
terjadi pada
mahasiswa
Terindikasi
Radikal,”
KOMPAS.com,yang
diaksesberasal
10
September
2016,(43%), kemudian disusul
dari SMA
http://nasional.kompas.com/read/2016/02/02/21
dari MA (42%), dan dari SMK (29%).
383281/BNPT.Incar.19.Pondok.Pesantren.Terindika
Sedangkan persentase ketidakpahaman
si.Radikal.
4 Klasifikasi spirit pesantren merupakan antitesis
mahasiswa terhadap konsep logika
argumentasi peneliti Islam Indonesia sebelumnya,
matematika berkisar pada angka 60%.
salah satunya terhadap argumen Cliffort Geetz.
Artinya menilai
sebanyak
60%tidak
mahasiswa
Dhofier
Geertz
konsistenbelum
dalam
statemennya
terhadap
pesantren.
Menurut
Dhofier,
memahami konsep logika matematika
Geertz menyatakan bahwa pesantren melahirkan
denganyang
baiksecara
dan benar.
konsep
logika
lulusan
agresif Pada
ditanamkan
etika
untuk
hidup
dengan bekerja
mandiri danhanya
berdikari
dengan
matematika,
miskonsepsi
terjadi
pekerjaan-pekerjaan
formal,
namunbelakang
di sisi lain
pada mahasiswa non
yang
berlatar
Geertz menuding bahwa pesantren mengajarkan
pendidikan
MA dan
SMA.dan
Mahasiswa
untuk
fokus pada
kuburan
ganjaran yang
karena
banyak
mengalokasikan
waktunya untuk
berlatar
belakang pendidikan
SMKmengirim
tidak
doa ke kuburan dan memperbanyak wirid, dzikir
mengalami miskonsepsi pada konsep
dan sholawat untuk mendapat ganjaran. Menurut
logika matematika.
Namun,
mereka
lebih
Dhofier,
Geertz juga tidak
konsisten
dalam melabeli
orang-orang
pesantren
sebagai
“the
conservative
cenderung mengalami ketidaktahuan
muslims”, karena di satu sisi dia melabelinya sebagai
konsep.
kelompok “santri”, namun di sisi lain ia memberikan
3

indikator bahwa “santri pesantren” juga menerima
sinkretisme yang menurutnya tidak Islami dan
digunakan untuk melabeli kelompok “abangan”.
Zamakhsyari Dhofier, “The Pesantren Tradition: a
Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of
the Traditional Ideology of Islam in Java” (Disertasi,
Australia National University, 1980), xii–xvi.
5Said Aqil Siradj, Tasawuf sebagai Kritik Sosial:
Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi Bukan
Aspirasi (Bandung: Mizan, 2006), 224.

worldview6 karena juga menguasai ilmu
agama yang komprehensif,
ilmu
pengetahuan dan teknologi, namun
memiliki iman dan takwa yang kokoh,7
sehingga diharapkan tidak memiliki
pemahaman keagamaan yang tekstualnormatif-puritan.
Agar lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki wajah ramah,
(Islamic9.school
with a Mahasiswa
smiling face), Tan
Gambar
Pemahaman
merekomendasikan
agar
lembagaTerhadap
Konsep Logika Matematika
lembagaLatar
pendidikan
Islam mengimMenurut
Belakang Pendidikan
Sebelumnya
plementasikan
educative tradition yang
menurutnya merupakan
konsep
ideal
Ketidakpahaman
konsep terjadi
secara
untuk
memoderasi
pendidikan
merata
pada
materi lembaga
pernyataan
dan
8
Islam,
yakni konsep
pendidikan
Islam
bukan
pernyataan,
modus ponens,
modus
yangsilogisme,
tidak mengajarkan
siswanya
untuk
tollens,
penarikan
simpulan
taklid
(anti-totalistic),
juga
secara
langsung,
penarikan namun
simpulan
mengajak
siswa dengan
berpikir
kritis dan
secara
tidak langsung
kontradiksi,
rasional,
dan secara
memberikan
otonomi
penarikan
simpulan
tidak langsung
untuk
berpikir penarikan
yang didasari
oleh
dengan
kontraposisi,
simpulan
religious
worldview
dan menyadarkan
dengan
induksi
matematika.
Sementara
siswanyaterjadi
untukpada
memahami
perbedaan
miskonsepsi
materi penarikan
9
Beberapa
kriteria
dalam
sosio-kultur.
simpulan
secara tidak
langsung
dengan
konsepdan
inikontraposisi.
nampak cukup
hiperbolik
kontradiksi
Sebagian
ma
danmengalami
tidak relevan
kultur
hasiswa
kekacauandengan
pemahaman
pesantren.
terhadap
keduanya.
Parameter anti-totalistic dalam
D. PENUTUP
lembaga pendidikan Islam menemSimpulan
patkan educative tradition memiliki
Secara
umum,
terdapat
rekahan kelemahan
digunakan dua
untuk
problematika
yang dihadapi
membaca utama
tradisi pesantren.
Sebagai
mahasiswa calon guru sekolah dasar atau
madrasah ibtidaiyah di IAIN Ponorogo.
6 Jasser Auda, Maqasid al-Syari’ah as Philosophy of
Pertama,
masih
rendahnya
pemahaman
Islamic Law:
A Systems
Approach
(London: The
terhadap
dasar
Internationalkonsep
Institute of
Islamicmatematika.
Thought, 2007),
204.
Logika
matematika merupakan materi
7
Siradj,
Tasawuf
sebagai
Kritik
Sosial:
dengan
angka ketidakpahaman
tertinggi
Mengedepankan
Islam sebagai Inspirasi
Bukan
Aspirasi, 224. materi lain. Ketidakpahaman
dibandingkan
8 Charlene Tan, Islamic Education and Indoctrination:
konsep
tersebut tersebar secara merata
The Case in Indonesia (New York: Routledge, 2011),
pada
91. masing-masing kelompok mahasiswa,
9 Ibid., xix dan 76.
baik yang berasal dari MA, SMA,

Identifikasi Problematika Mahasiswa ... 113

maupun SMK. Namun demikian, angka
ketidakpahaman konsep pada mahasiswa
yang berasal dari SMK cenderung lebih
tinggi. Kedua, terjadinya miskonsepsi.
Miskonsepsi terbanyak terjadi pada materi
bilangan dan operasi aljabar. Namun
demikian, meskipun dalam jumlah terbatas,
ditemukan juga miskonsepsi pada konsep
matematika dasar lainnya. Miskonsepsi
cenderung terjadi pada mahasiswa yang
berasal dari SMA dan MA.
Saran
Berpijak pada simpulan di atas, dapat
diberikan beberapa rekomendasi sebagai
berikut. Pertama, perlunya dilakukan
pre test untuk memetakan kemampuan
awal mahasiswa baru terhadap konsep
matematika dasar. Kedua, perlunya
kelas matrikulasi khusus mahasiswa
yang tidak memahami konsep dan
mengalami miskonsepsi pada konsep
dasar matematika. Ketiga, mahasiswa yang
merasa memiliki pemahaman yang rendah
terhadap konsep dasar matematika,
perlu melakukan akselerasi dalam belajar
matematika.
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