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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Soal Matematika 

Menurut Saputro (2012), soal matematika adalah soal yang berkaitan 

dengan matematika. Soal tersebut dapat berupa soal pilihan ganda ataupun 

soal uraian. Setiap soal memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. 

Matematika memiliki beberapa cakupan materi seperti aritmatika, geometri, 

aljabar, dan statistika. Dalam tahap belajar  Dienes  mempunyai  cakupan  

materi  seluas  cakupan matematika seperti aritmetika, aljabar, geometri, dan 

statistika. 

B. Teori Belajar Dienes 

Dasar teori belajar Dienes bertumpu pada teori Piaget dan 

pengembangannya diorientasikan pada siswa-siswa, sedemikian rupa sehingga 

sistem yang dikembangkan itu menarik dan mudah untuk dipelajari bagi siswa 

yang mempelajari matematika (Halimah, 2012: 10). 

Dienes  memandang matematika sebagai pembelajaran tentang struktur, 

pengklasifikasian struktur, memilah-milah hubungan di dalam struktur,  dan 

membuat kategorisasi hubungan-hubungan di antara struktur-struktur 

(Muslihati: 2012). Ia yakin bahwa setiap konsep (atau prinsip) matematika 

dapat dipahami dengan tepat hanya jika mula-mula disajikan melalui 

representasi konkret sebagaimana pada teori kognitif yang dikemukakan oleh 

Piaget.  
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Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif dilihat dari usia melaui 

tahap sensorimotor, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal 

sehingga representasi konkret berdasarkan tahap kognitif piaget masuk pada 

tahap operasi konkret (usia 6-12 tahun). Dienes menggunakan istilah konsep 

untuk menunjuk suatu struktur matematika, suatu definisi tentang konsep yang 

jauh lebih luas daripada definisi Gagne.   

Menurut Dienes (2004), ada tiga jenis konsep matematika yaitu konsep 

murni matematika, konsep notasi, dan konsep terapan. 

1. Konsep matematika murni berhubungan dengan klasifikasi 

bilangan-bilangan dan hubungan-hubungan antar bilangan dan 

sepenuhnya bebas dari cara bagaimana bilangan-bilangan itu 

disajikan.  

2. Konsep notasi adalah sifat-sifat bilangan yang merupakan 

akibat langsung dari cara penyajian bilangan.  

3. Konsep terapan adalah penerapan dari konsep matematika 

murni dan notasi untuk penyelesaian masalah dalam 

matematika dan dalam bidang-bidang yang berhubungan. 

Konsep-konsep murni hendaknya dipelajari oleh siswa 

sebelum mempelajari konsep notasi, jika dibalik para siswa 

hanya akan menghafal pola-pola bagaimana memanipulasi 

simbol-simbol tanpa pemahaman konsep matematika murni 

yang mendasarinya.  

 

Dienes (Muslihati: 2012) memandang belajar konsep sebagai seni kreatif 

yang tidak dapat dijelaskan oleh teori stimulus-respon mana pun seperti tahap-

tahap belajar Gagne. Dienes (2004) percaya bahwa semua abstraksi 

didasarkan pada intuisi dan pengalaman konkret, akibatnya sistem 

pembelajaran matematika Dienes menekankan laboratorium matematika, 

objek-objek yang dapat dimanipulasi, dan permainan matematika. Ia berpikir 

bahwa untuk belajar matematika para siswa perlu belajar untuk: 

1) Menganalisis struktur matematika dan hubungannya yang logis  
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2) Mengabstraksi sifat yang sama dari sejumlah struktur atau kejadian yang 

berbeda dan membuat klasifikasi struktur atau kejadian-kejadian itu 

sebagai satu kelompok 

3) Membuat generalisasi kelas-kelas struktur matematika yang telah 

dipelajari sebelumnya dengan memperluas menjadi kelas-kelas yang lebih 

luas yang memiliki sifat-sifat serupa dengan kelas-kelas sebelumnya 

4) Menggunakan abstraksi yang telah dipelajari sebelumnya untuk 

membangun abstraksi yang lebih kompleks dan lebih tinggi tingkatannya. 

Dienes (Sriraman dan English, 2005) merangkum sistem pengajaran 

matematika dalam empat prinsip-prinsip umum untuk mengajarkan konsep di 

dalam bukunya yang berjudul “Building Up Mathematics”. Enam tahap yang 

ia kemukakan di dalam pembelajaran konsep disempurnakan kembali melalui 

empat prinsip berikut :  

a. Prinsip Dinamis 

Permainan pendahuluan,  permainan terstruktur, 

praktek atau yang berkaitan dengan tipe permainan harus 

disajikan sebagai pengalaman-pengalaman yang diperlukan 

agar konsep matematis akhirnya dapat dipahami dengan baik. 

Untuk siswa usia 12 tahun kebawah, permainan  

dimainkan dengan materi yang sifatnya konkret, sementara 

permainan mental dapat diperkenalkan secara bertahap untuk 

memberikan kesan yang paling menarik dari semua permainan 

terkait dengan studi matematika.  

b. Prinsip Konstruktiviitas 

Dalam menyusun permainan, penyusunan harus selalu 

mengutamakan analisis, yang mana hampir secara keseluruhan 

tidak terdapat dalam pembelajaran untuk siswa–siswa sampai 

pada usia 12 tahun. 

c. Prinsip Variabilitas Matematika 

Konsep yang melibatkan variabel harus diajarkan 

dengan pengalaman yang melibatkan sebanyak mungkin 

variabel. 
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d. Prinsip Variabilitas Perseptual atau Prinsip Representasi Jamak 

Untuk mencakup seluas mungkin cakupan bagi variasi 

individual dalam pembentukan konsep, seperti halnya 

membujuk siswa-siswa untuk mengumpulkan hakikat 

matematis suatu abstraksi, struktur konseptual yang sama 

hendaknya disajikan dalam sebanyak mungkin bentuk yang 

ekuivalen secara perseptual. 

 

C. Tahap Belajar Dienes 

Dienes merupakan salah satu matematikawan yang memusatkan 

perhatiannya pada cara–cara pengajaran suatu konsep matematika kepada 

peserta didik, dimana pengembangan dari teori tersebut bertujuan untuk 

menemukan sistem pengajaran yang menarik minat dan perhatian siswa. 

Dienes (dalam Somakin : 2010) juga mengemukakan pendapatnya bahwa pada 

hakekatnya matematika merupakan studi tentang struktur dan 

mengklasifikasikan hubungan diantara struktur–struktur tersebut. Dienes 

berpendapat bahwa tiap-tiap konsep dalam matematika yang disajikan dalam 

bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan lebih baik. Terkait dengan 

hal tersebut, objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila 

dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. 

Dienes mengungkapkan bahwa perkembangan pemahaman tentang suatu 

konsep matematika dapat dicapai melalui pola berkelanjutan mulai dari 

rangkaian kegiatan belajar konkret hingga simbolik. Dienes (2004) 

berpendapat bahwa konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari 

dalam tahap-tahap tertentu.  
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Dienes membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahap, yaitu:  

1. Permainan Bebas (Free Play) 

Tahap pertama dari suatu pengajaran konsep matematika dimulai 

dengan permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar 

konsep yang aktifitasnya tidak terstruktur dan tidak diarahkan. Siswa 

diberi kebebasan untuk menggunakan benda apapun yang ada 

disekitarnya, mengatur benda–benda tersebut, dan menyusun sesuai 

dengan permintaan soal.  

2. Permainan yang Menggunakan Aturan (Games)  

Di dalam permainan yang menggunakan aturan siswa sudah mulai 

meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. 

Siswa mulai mengamati keteraturan yang terdapat pada soal dan menyusun 

benda konkret sesuai dengan permintaan soal. 

3. Permainan Kesamaan Sifat (Searching for communalities)  

Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam 

kegiatan menemukan kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. 

Siswa mengamati dan menuliskan beda setiap barisnya sesuai dengan 

permintaan soal. 

4. Permainan Representasi (Representation)  

Permainan representasi (Representation) yaitu tahap 

menggambarkan  sifat dari beberapa situasi yang sejenis.  Siswa 

menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka 

berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi 
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yang dihadapinya itu. Representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak, 

Dengan demikian telah mengarah pada pengertian struktur matematika 

yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. 

Dalam hal ini siswa menemukan beda setiap sukunya dengan cara 

menggambarkan susunan kubus. 

5.  Permainan dengan Simbolisasi (Symbolization)  

Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan 

kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan 

menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Dalam 

hal ini siswa dapat mencari baris ke-n dan jumlah sampai baris ke-n 

dengan menggunakan simbol atau rumusan verbal. 

6. Permainan dengan Formalisasi (Formalization)  

Dalam tahap ini siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat 

konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. 

Sebagai contoh siswa yang mengenal dasar-dasar dalam struktur 

matematika seperti aksioma, harus mampu membuktikan sebuah teorema 

berdasarkan aksioma ataupun teorema yang telah dipelajari sebelumnya. 

Dalam hal ini siswa dapat menuliskan rumus umum dari suku ke-n dan 

jumlah n suku pertama. 

Dienes menyatakan bahwa proses pemahaman (abstraction) 

berlangsung selama belajar. Untuk pengajaran konsep matematika yang 

lebih sulit perlu dikembangkan materi matematika secara konkret agar 

konsep matematika dapat dipahami dengan tepat. Dienes (Sriraman: 2005) 



16 
 

     
 

berpendapat bahwa materi harus dinyatakan dalam berbagai penyajian 

(multiple embodiment), sehingga siswa-siswa dapat bermain dengan 

bermacam-macam material yang dapat mengembangkan minat siswa. 

Berbagai penyajian materi (multiple embodiment) dapat mempermudah 

proses pengklasifikasian abstraksi konsep.  

Menurut Dienes (Sriraman, 2005)  variasi sajian hendaknya 

tampak berbeda antara satu dan lainya sesuai dengan prinsip variabilitas 

perseptual (perseptual variability), sehingga siswa  dapat melihat struktur 

dari berbagai pandangan yang berbeda-beda dan memperkaya 

imajinasinya terhadap setiap konsep matematika yang disajikan. Dengan 

demikian, semakin banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam 

konsep tertentu, semakin jelas bagi siswa dalam memahami konsep 

tersebut.  

Berhubungan dengan tahap belajar, suatu siswa dihadapkan pada 

permainan yang terkontrol dengan berbagai sajian. Kegiatan ini menggunakan 

kesempatan untuk membantu siswa menemukan cara-cara, untuk 

mendiskusikan temuan-temuannya, dan memotivasi siswa untuk 

mengabstraksikan pelajaran tanda material kongkret dengan gambar yang 

sederhana, grafik, peta, serta memadukan simbol-simbol dengan konsep 

tersebut.  Langkah-langkah ini merupakan suatu cara untuk memberi 

kesempatan kepada siswa ikut berpartisipasi dalam proses penemuan dan 

formalisasi melalui percobaan matematika. Proses pembelajaran ini juga lebih 
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melibatkan siswa pada kegiatan belajar secara aktif dari pada hanya sekedar 

menghapal.  

Games 

Dienes (dalam Sriraman dan English, 2005) yakin bahwa permainan 

merupakan alat yang bermanfaat untuk mempelajari konsep-konsep matematis 

melalui enam tahap perkembangan konsep. Berikut adalah beberapa jenis 

permainan yang dipaparkan oleh Dienes: 

1. Permainan pendahuluan (Preliminary games)  

Permainan bebas yaitu permainan yang dimainkan pada tahap  free play, di 

mana para siswa melakukan sesuatu untuk kesenangan mereka sendiri. 

Permainan pendahuluan selalu informal, tak terstruktur, dan bisa dibuat 

oleh para siswa dan dimainkan secara individual atau kelompok.  

2. Permainan terstruktur (Structured games) 

Permainan di mana para siswa mengelompokkan unsur-unsur suatu 

konsep. Permainan terstruktur dirancang untuk tujuan belajar tertentu dan 

bisa dikembangkan oleh guru atau dibeli dari perseroan yang 

memproduksi bahan-bahan kurikulum matematika.  

3. Permainan praktik (Practice games) 

Permainan ketika para siswa sedang memantapkan dan menggunakan 

suatu konsep. Permainan praktik dapat digunakan sebagai latihan praktik, 

untuk meninjau konsep atau sebagai cara untuk mengembangkan 

penerapan konsep 
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Saputro (2012: 20) menyatakan bahwa akhir-akhir  ini  sering  kita  jumpai  

tulisan-tulisan  yang  menjelaskan tentang permainan dan teka-teki dalam 

matematika. Permainan dan  teka-teki  matematika  ini banyak dijelaskan 

karena  adanya  pendapat  bahwa  dalam  pengajaran matematika, permainan 

dan teka-teki matematika itu sangat penting. Manfaat dari permainan  dan  

teka-teki  matematika  dalam  pengajaran  matematika  terutama untuk  (1) 

menimbulkan dan meningkatkan  minat, (2)  menumbuhkan  sikap  yang baik 

terhadap matematika. 

D. Kemampuan Matematika 

Matematika berbeda dengan disiplin ilmu lain. Matematika memiliki 

bahasa tersendiri, yakni bahasa yang terdiri dari simbol-simbol dan angka. 

Perbedaan itu menjadikan kemampuan yang harus dimiliki juga berbeda. 

Menurut  Permendiknas  nomor  22  tahun  2006  tentang  standar isi  bagian  

tujuan  mata pelajaran matematika  SMP/MTs,  kompetensi matematika   

intinya  terdiri dari  kemampuan dalam: (1) Pemahaman konsep, (2) 

Penalaran, (3) Komunikasi, (4) Pemecahan masalah, dan (5) Penghargaan  

terhadap  kegunaan  matematika.  

Secara detail dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) oleh pemerintah 

melalui Permen nomer 23 tahun 2006, dijelaskan bahwa tujuan pelajaran 

matematika disekolah adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 
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a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, 

dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam pemecahan masalah 

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan pernyataan matematika 

c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

d) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sifat ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

(Departemen pendidikan nasional, badan pengembangan, dan penelitian 

pusat kurikulum, 2006: 4) 

Tes kemampuan matematika merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengelompokkan perbedaan kemampuan matematika. Tes yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah tes yang meliputi materi kelas VII dan VIII mata 

pelajaran matematika yang sudah dipelajari oleh subjek penelitian.  

Skor yang diperoleh sebagai hasil pengukuran hasil belajar dalam 

pelaksanaan asesmen seringkali belum bisa memberikan makna secara 

optimal, sebelum diberikan kualitas dengan membandingkan skor hasil 
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pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria atau pendekatan dalam 

evaluasi hasil belajar dapat berupa kriteria yang bersifat mutlak. Meskipun 

dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi ditegaskan penggunaan 

acuan kriteria, tidaklah salah bila sebagai pendidik mengetahui juga kriteria 

yang lain.  

Tingkat kemampuan siswa akan disesuaikan dengan masing-masing skor 

Tes kemampuan matematika dengan acuan kategori skor yang telah dibuat 

yaitu penilaian acuan patokan yang didasarkan pada kriteria baku/mutlak. 

Kriteria baku adalah kriteria yang telah ditetapkan sekolah sebelum 

pelaksanaan ujian dengan menetapkan batas ketuntasan atau minimum passing 

level (Kriteria Ketuntasan minimal)  dengan rentan penilaian sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Rentang Penilaian 

No Nilai Kategori 

1. 0-45  Sangat kurang 

2. 50-60 Kurang 

3. 61-75 Sedang 

4. 76-80 Baik  

5. 81-100 Sangat baik 

sumber: SMP N 1 Duduksampeyan 

Sekolah SMP Negeri 1 Duduk Sampeyan menetapkan kategori tingkat 

kemampuan siswa yaitu sebagai berikut : 

1. Kelompok kemampuan matematika tinggi adalah semua siswa yang 

memiliki skor  ≥ 75 

2. Kelompok kemampuan matematika sedang adalah semua siswa yang 

memiliki 60 ≤ skor < 75 
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3. Kelompok kemampuan matematika rendah adalah semua siswa yang 

memiliki skor < 60. 

 Peneliti ingin mengetahui profil menyelesaikan soal matematika dengan 

menggunakan tahap belajar Dienes ditinjau dari kemampuan matematika. Jadi 

siswa yang memiliki kemampuan matematika berbeda tentu saja memiliki 

profil menyelesaikan soal matematika meggunakan tahap belajar Dienes 

berbeda pula.  


