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Abstrak—Keyakinan merupakan bagian dari domain afektif selain perasaan dan 

suasana hati. Banyak penelitian telah dilakukan yang menunjukkan bahwa keyakinan 

matematika guru berpengaruh ketika mereka mengajar dan pendidikan guru 

berpengaruh dalam pembentukan keyakinan matematika calon guru. Kajian literatur 

ini dilakukan dengan mensintesis pandangan ahli tentang tiga tipe keyakinan 

matematika guru, yaitu keyakinan konstruktivis atau pemecahan masalah, platonis, 

dan instrumentalis. Keyakinan matematika konstruktivis menunjukkan tipe keyakinan 

ideal dibandingkan dua tipe keyakinan yang lain. Untuk mencapai keyakinan ideal 

tersebut, guru perlu mengembangkan pengetahuan dan pengalaman mengenai hakikat 

matematika, belajar matematika, dan mengajar matematika yang mampu 

meningkatkan cara berpikir dan daya eksplorasi matematika. 

Kata kunci: konstruktivis, platonis, instrumentalis 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pandangan filsafat mengenai peran guru dalam pembelajaran dengan orientasi pada akibat 

pengajaran membagi 3 tipe guru. Pertama, guru sebagai instruktur menekankan pada penguasaan 

keterampilan dengan kemampuan yang diharapkan. Kedua, guru sebagai explainer atau penjelas memiliki 

orientasi pada pemahaman konseptual dengan pengetahuan yang utuh. Ketiga, fasilitator memiliki 

kepercayaan pada problem posing dan solving. Menurut Ernest [1] peran guru sebagai instruktur 

mewakili filsafat instrumentalis merupakan level terendah, guru sebagai penjelas mewakili filsafat 

platonis, dan guru sebagai fasilitator mewakili pandangan filsafat mengenai pemecahan masalah 

merupakan level tertinggi dari peran guru. Namun, berkembangnya peran guru tersebut dipengaruhi oleh 

keyakinan, konteks sosial, dan level berpikir. Jika keyakinan dapat ditentukan dan konteks sosial 

merupakan pilihan, maka faktor kunci ada pada level berpikir. Semakin tinggi level berpikir, seperti 

evaluasi diri maka akan mendorong penggunaan keyakinan dalam praktik seseorang. 

Sebagaimana menurut Luft & Rehrig [2] pengalaman yang diperoleh calon guru selama mengikuti 

program pendidikan guru, akan berpengaruh pada keyakinan saat mereka menjadi guru. Selain itu 

Schmidt, dkk. [3] melakukan penelitian pada guru sekolah dasar di 17 negara diperoleh hubungan yang 

signifikan antara kuliah yang diambil guru ketika mengikuti program persiapan guru dan persiapan diri 

untuk mengajar. Moursund [4] berpendapat bahwa penting bagi pendidik calon guru sekolah dasar 

mengetahui level keahlian matematika calon guru sehingga dapat membantu peningkatan keahlian 

matematika mereka. Keahlian tersebut diidentifikasi konten matematika dan kematangan matematika. 

Konten matematika diantaranya belajar beragam prosedur aritmatika, aljabar, dan geometri dan 

bagaimana menggunakan prosedur untuk memecahkan masalah matematika. karakteristik kematangan 

matematika adalah area pemahaman, pemecahan masalah, pembuktian teorema, problem posing, 

membuat koneksi matematika dalam  setting keluasan ilmu dan kebaruan, mengidentifikasi solusi 

masalah, memberikan representasi, dan membuat koneksi ide-ide matematika. 

Pendidik matematika maupun praktisi pendidikan matematika perlu mengetahui dan mampu 

mengidentifikasi keyakinan matematika pada diri dan pebelajar. Diharapkan dengan meningkatnya 

pengetahuan akan keyakinan matematika maka akan mampu memberikan perubahan ke arah keyakinan 

matematika yang ideal. 

 

II. PEMBAHASAN 

Beliefs didefinisikan oleh Philipp [5] sebagai the lenses through which an individual looks when 

interpreting the world and as such affects the way one interacts with the world. McLeod [6] dan Goldin 

[7] menyatakan bahwa keyakinan merupakan bagian dari domain afektif selain perasaan dan suasana hati. 

Dalam konteks pendidikan matematika, perasaan dan suasana hati seperti kecemasan, percaya diri, 
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frustasi, dan kenyamanan semuanya digunakan untuk mendiskripsikan respon tugas matematika. 

Sedangkan Thompson [8] berpendapat bahwa keyakinan bagian dari konsepsi, konsepsi merupakan 

struktur mental yang meliputi keyakinan, makna, konsep, proposisi, aturan, mental gambar, dan 

preferensi. 

Keyakinan menurut Törner dan Pehkonen [9] merupakan kombinasi dari kesimpulan-kesimpulan 

mengenai beragam fenomena dan kealamiahannya dari pengalaman yang dimiliki dan persepsi awal yang 

ada di lingkungan sekitar.  Menurut Underhill [10] keyakinan tentang matematika merupakan rangkuman 

empat keyakinan, yaitu (i) keyakinan matematika sebagai disiplin ilmu, (ii) keyakinan tentang belajar 

matematika, (iii)  keyakinan tentang mengajar matematika, dan (iv) keyakinan tentang diri sendiri dalam 

konteks di mana pembelajaran matematika terjadi. Keyakinan matematika menurut Ernest [11] 

merupakan pandangan atau konsepsi dari kealamiahan matematika, model atau pandangan kealamiahan 

mengajar matematika, dan model atau pandangan proses belajar matematika. 

Kagan [12] mengidentifikasi 3 elemen penting untuk merubah keyakinan calon guru. Pertama, 

calon guru membutuhkan kesempatan yang lebih luas untuk berinteraksi dan mengkaji siswa. Kedua, 

konten perkuliahan perlu dikaitkan dengan keadaan mengajar di kelas. Ketiga, pengalaman lapangan 

membutuhkan kesempatan bekerja dengan guru kelas yang terlibat dalam refleksi-diri dengan bertanya 

dan mengkonstruksi keyakinan pedagogik mereka.  

Menurut McLeod [13] domain afektif dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: 

 

TABEL 1 DOMAIN AFEKTIF 

Kategori Contoh 

Keyakinan 

 Tentang matematika 

Tentang diri 

Tentang mengajar matematika 

Tentang konteks sosial 

 

Matematika berbasis aturan 

Saya dapat memecahkan masalah 

Mengajar adalah  memberi tahu 

Belajar berhubungan dengan persaingan 

Sikap 

 

Tidak menyukai pembuktian geometrik 

Menikmati pemecahan masalah 

Memilih untuk belajar menemukan 

Emosi Gembira (atau frustasi) dalam memecahkan 

masalah non rutin 

Respon estetis dengan matematika 

 

Secara umum penelitian dalam pendidikan matematika membutuhkan pengembangan kajian 

mengenai interaksi keyakinan dengan faktor kognitif dalam pembelajaran matematika. Sebagaimana 

keyakinan guru dapat mempengaruhi tidak hanya pada pilihan pedagogik tetapi juga pilihan konten [14]. 

Keyakinan guru tersebut dapat teramati dari praktik mengajar mereka. Faktor-faktor yang 

mendeskripsikan keyakinan guru tentang matematika, mengajar matematika, dan belajar matematika 

diidentifikasi dari orientasi peran guru sebagai transmiter/memindahkan yang berpusat pada guru dan 

berpusat pada siswa [15]. Keyakinan bahwa matematika dipindahkan (transmiter) merupakan pandangan 

tradisional bahwa matematika merupakan ilmu yang statis, diajarkan dan dipelajari dengan memindahkan 

keterampilan dan pengetahuan matematika dari guru ke pebelajar. Tipe ini akan cenderung berpusat pada 

guru. Sebaliknya, pembelajaran yang berpusat pada siswa maka melibatkan siswa secara aktif dalam 

matematika dengan mereka mengkonstruksi sendiri pemahamannya. Pemahaman yang dibangun 

merupakan hasil asimilasi pengalaman dengan pengetahuan yang ada. Kategori keyakinan guru 

dirumuskan oleh Beswick [16] sebagai berikut: 

 

TABEL 2 KATEGORI KEYAKINAN GURU 

Keyakinan tentang Hakikat 

Matematika (Ernest, 1989) 

Keyakinan tentang 

Mengajar Matematika (Van 

Zoest dkk. 1994) 

Keyakinan tentang Belajar 

Matematika (Ernest, 1989) 

Instrumentalis Fokus konten dengan 

penekanan pada prestasi  

Penguasaan keterampilan, 

penerima pasif pengetahuan 

Platonis Fokus konten dengan 

penekanan pada pemahaman 

Aktif mengkostruksi 

pengetahuan 

Pemecahan masalah Fokus pada pembelajar Eksplorasi pengetahuan secara 

mandiri sesuai dengan minat 
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Pandangan instrumentalis melihat matematika merupakan sekumpulan fakta, aturan, dan 

keterampilan yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Matematika tersebut berupa sekumpulan 

aturan dan fakta yang bermanfaat namun tidak saling berhubungan. Platonis memandang matematika 

sebagai pengetahuan yang statis dan merupakan kesatuan pengetahuan yang utuh. Matematika sebagai 

pengetahuan yang ditemukan, bukan dikreasi. Jenis pandangan yang ketiga adalah pemecahan masalah 

atau konstruktivis. Memandang bahwa matematika bersifat dinamis, bidang yang meluas secara kontinu 

dari kreasi dan penemuan, serta produk budaya. Matematika merupakan proses penyelidikan dan mencari 

tahu, bukan hasil akhir, hasil yang diperoleh terbuka untuk perbaikan [17]. 

Reformasi mengajar tidak akan terjadi tanpa perubahan keyakinan tentang matematika dan 

pembelajaran. Seorang guru dapat memiliki pengetahuan yang sama, akan tetapi salah satu bisa memiliki 

orientasi pada pemecahan masalah dan yang lain lebih pada pendekatan didaktik. Oleh karena itu, kunci 

dari komponen keyakinan guru matematika adalah [18]: 

1. Pandangan atau konsepsi tentang hakikat matematika 

2. Model atau pandangan mengenai hakikat mengajar matematika 

3. Model atau pandangan mengenai proses belajar matematika 

Kajian yang dilakukan oleh Mosvold dan Fauskanger [19] memperluas kategori keyakinan guru 

dari Tabel 2 dengan menambahkan keyakinan mengenai pengetahuan mengajar matematika (PMM) pada 

konteks guru matematika di Norwegia. 

 

TABEL 3 KATEGORI KEYAKINAN GURU PERLUASAN DARI BESWICK 

Keyakinan 

Matematika 

Keyakinan tentang 

Mengajar Matematika 

Keyakinan tentang 

Belajar matematika 

Keyakinan tentang 

PMM 

Instrumentalis Konten untuk 

prestasi/keberhasilan 

Penguasaan 

keterampilan 

Mengingat konten 

Platonis Konten dengan 

pemahaman 

Mengkostruksi 

pengetahuan 

Pemahaman konten 

Pemecahan masalah Fokus pada pebelajar Eksplorasi secara 

mandiri 

Penyesuaian dan 

membedakan 

 

Apabila dibandingkan dengan pendapat ahli sebelumnya, maka aspek keyakinan PMM dari  

Mosvold dan Fauskanger melengkapi keyakinan sebelumnya. Keyakinan ini berpengaruh penting dalam 

pengajaran dan merupakan karakteristik instrinsik seseorang untuk menjadi guru [20]. Sehingga karakter 

tersebut akan berpengaruh pada pengetahuan yang dimiliki dan bagaimana pengetahuan itu diajarkan. 

Keyakinan instrumentalis memandang bahwa PMM meliputi pengetahuan konten matematika dan 

pengetahuan konten pedagogi matematika guru menitikberatkan pada mengingat konten. Dengan 

mengingat konten maka pebelajar akan berhasil dalam matematika. Mengingat konten dapat dilakukan 

diantaranya dengan mengingat rumus, mengingat strategi guru dalam operasi hitunga, dan mengingat cara 

penyelesaian soal atau masalah dari guru. Keyakinan tipe ini memiliki kecenderungan menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru dan siswa hanya pasif mengingat dan meniru. 

Selanjutnya keyakinan guru tipe platonis memiliki pandangan bahwa konten matematika dan konten 

pedagogi matematika dikuasai melalui pemahaman. Mengajarkan matematika artinya membangun 

pemahaman siswa sehingga mereka mampu mengkonstruksi pengetahuan yang utuh. Pada tipe ini tidak 

terdapat eksplorasi siswa karena guru secara aktif memberikan pengertian pada siswa. Sejauh ini, 

keyakinan terakhir yaitu konstruktivis melengkapi dua keyakinan sebelumnya. Pembelajaran berpusat 

pada siswa dengan memberikan kemandirian untuk eksplorasi matematika. Guru bertindak sebagai 

fasilitator dengan mempersiapkan materi yang mampu dieksplorasi oleh siswa dengan beragam 

kemampuan. 

. 

 

III. KESIMPULAN 

Cara pandang atau keyakinan seseorang akan matematika merupakan perjalanan panjang 

seseorang selama berinteraksi dengan matematika. Guru yang telah mengikuti pendidikan selama 

bertahun-tahun dan telah melewati pengalaman mengajar maka perlu diberikan pelatihan yang dapat 

merubah keyakinan mereka. Bagi calon guru masih ada kesempatan untuk mengubah keyakinan mereka 

melalui pembelajaran di LPTK. Keyakinan guru atau calon guru mengenai hakikat matematika, belajar 

matematika, dan mengajar matematika tipe instrumentalis memiliki kecederungan memandang bahwa 
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materi matematika hanya dapat dikuasai melalui hafalan dan latihan, keyakinan platonis memandang 

bahwa penguasaan melalui pemahaman dan yang terakhir adalah konstruktivis, matematika dikuasai 

melalui eksplorasi sehingga mampu meningkatkan daya berpikir dengan menghargai beragam 

kemampuan. Idealnya siswa, calon guru, guru maupun pendidik guru dengan mempelajari matematika 

dapat mengembangkan cara berpikir melalui eksplorasi secara mandiri. 
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