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Abstrak— Berpikir aljabar adalah melakukan generalisasi dari pengalaman dengan 

bilangan dan perhitungan, memformalisasikan ide-ide dengan sistem simbol, serta 

mengeksplorasi konsep-konsep dari pola dan fungsi. Berpikir  aljabar  bukanlah   

merupakan   ide   tunggal   tetapi disusun  dari  bentuk bentuk  berbeda  dari pikiran 

dan pemahaman dari suatu simbol sehingga terdapat tiga aspek  dari  berpikir  aljabar,  

yaitu  generalisasi  (generalizations),  pola  (patterns), dan fungsi (functions). 

Seseorang yang ingin memiliki kemampuan berpikir aljabar, harus mampu memahami 

pola, hubungan dan fungsi, mewakili dan menganalisis situasi matematika dan 

struktur menggunakan symbol-simbol aljabar, menggunakan model matematika, 

untuk mewakili dan memahami hubungan kuantitatif, dan menganalisis perubahan 

dalam berbagai konteks. Berpikir aljabar dapat ditemukan di seluruh area matematika 

dan cukup penting untuk membuat matematika berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga dalam pelaksanaanya siswa yang dapat menerapkan berpikir aljabar 

diharapkan mendapat pemahaman yang sesuai terkait transisi dari berpikir aritmatik 

menuju berpikir aljabar melalui upaya yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan, 

terutama guru yang berperan sebagai ujung tombak dalam pendidikan. 

Kata kunci: berpikir, aljabar, berpikir aljabar 

I. PENDAHULUAN 

 
Tahun 2015 merupakan tahun yang menjadi saksi dari zaman berkembangnya ilmu pengetahuan serta 

teknologi yang semakin menunjukkan progresifitasnya tidak main-main dalam tahap pencapaian. 
Perkembangan ini berimplikasi pada ketatnya kompetisi mengahadapi persaingan bebas. Daya saing utama 
yang sangat penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga kebutuhan akan SDM yang handal 
semakin mendesak. SDM yang handal merupakan produk hasil dari pendidikan yang berkualitas, dengan 
kata lain pendidikan berkualitas merupakan investasi produktif tak ternilai untuk kemajuan suatu bangsa. 

 
Matematika terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian 

pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam struktur 
kognitif sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika supaya konsep-konsep matematika yang 
terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat, maka digunakan bahasa 
matematika atau notasi matematika yang bernilai global. Konsep matematika didapat karena proses 
berpikir, karena itu logika adalah dasar terbentuknya matematika. Dapat dikatakan bahwa matematika 
merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada 
didalamnya [1]. Sedangkan, aljabar merupakan cabang penting dari matematika, yang sering dianggap 
sebagai pelajaran yang sulit dan abstrak 

 
Secara historis, pengalaman matematika di kelas yang dilaksanakan guru tingkat sekolah dasar 

difokuskan pada aritmatika dan alur berhitung. Namun saat ini telah diterima secara luas bahwa 
menyiapkan siswa sekolah dasar untuk matematika yang lebih kompleks diperlukan pengalaman belajar 
yang berbeda (dari yang sebelumnya) khususnya, pembelajaran yang dapat meningkatkan kebiasaan 
berpikir (habbit of mind) yang mengikuti struktur berpikir matematis [2].  

 
Selama ini, siswa melakukan dengan baik dalam aritmatika, namun mengalami kesulitan dengan hal 

yang berkaitan dengan aljabar. Siswa terlalu mengandalkan menghafalkan fakta dan algoritma untuk 
memecahkan masalah berpikir level rendah, sedangkan pada aljabar menggunakan tingkat berpikir yang 
lebih tinggi.  

Mengingat karakteristik matematika serta berpikir aljabar tersebut di atas maka dalam mempelajari 
matematika diperlukan adanya kemampuan kognitif yang tinggi, ide-ide dan konsep matematika dasar. 
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Hingga pada gilirannya ide-ide tsb digunakan untuk memecahkan masalah yang semakin canggih dan juga 
harus melakukan proses mental dalam pikirannya dengan cara mengaitkan antara satu konsep matematika 
dengan konsep lainnya. Hal ini, tentunya akan menyebabkan sulitnya siswa memahami matematika dengan 
benar dan cepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 
memberikan bantuan belajar berpikir aljabar, karena dengan mengintegrasikan berpikir aljabar pada tingkat 
sekolah dasar dan menengah memberikan alternatif yang membangun pengembangan konsep matematika 
secara kompleks dan mendalam pada pengalaman belajar siswa lebih dini. 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

 
Lemahnya kemampuan berpikir aljabar telah banyak mendapat perhatian para pendidik dan peneliti 

pendidikan matematika hingga saat ini dari berbagai negara bahkan, seperti Vishnu dari Thailand (2012) 
[3], Pauline dari Philippine (2013) [4], Dilek dari Australia (2013) [5], M Ilyas dari Pakistan (2013) [6] 
serta masih banyak lagi peneliti ingin menunjukkan bahwa anak-anak tidak mampu belajar aljabar karena 
tidak memiliki kemampuan kognitif untuk menangani konsep-konsep seperti variabel dan fungsi. 

 
Pada beberapa negara, siswa mulai mempelajari aljabar setelah 6 tahun belajar aritmetika, geometri, 

dan mungkin beberapa penanganan data, di sekolah dasar. Pada langkah itu, instruksi pergeseran dari 
bekerja dengan angka, sifat-sifatnya serta operasi hitung mereka ke pengantar dari simbol-simbol secara 
umum, sifat-sifatnya dan penyelesaian persamaan. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran memiliki 
kemampuan berpikir aljabar pada siswa. [7] 

B. PEMBAHASAN 

 

Dari temuan teoritis dari penulis di atas, perlu dipahami bebarapa pengertian serta temuan penelitian lain 

yang berkaiatan dengan berpikir aljabar.   

 

BERPIKIR 

 

Sebuah buku psikologi, merangkum beberapa pendapat ahli mengenai pengertian berpikir, yaitu: (1) 

Harriman mengemukakan bahwa berpikir (thinking) adalah istilah yang sangat luas dengan berbagai 

definisi misalnya angan-angan, pertimbangan, kreativitas, tingkah laku, pembicaraan yang lengkap, 

pemecahan masalah, penentuan, dan perencanaan; (2) Drever mengemukakan berpikir bertitik tolak dari 

adanya persoalan atau problem yang dihadapi secara individu; (3) Ruch mengemukakan berpikir 

merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang 

sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak; (4) Taylor mendefinisikan berpikir 

sebagai proses penarikan kesimpulan [8].  

 

Pengertian berpikir dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah sebuah penarikan 

kesimpulan dari manipulasi unsur-unsur lingkungan yang dihadapi secara individu.  

 

PROSES BERPIKIR 

 

Proses berpikir merupakan proses seseorang dalam menghubungkan pengertian satu dengan pengertian 

lain untuk mendapatkan pemecahan dari persoalan yang dihadapi. Pengertian-pengertian tersebut 

merupakan bahan yang digunakan dalam proses berpikir sehingga dapat dinyatakan dengan kata-kata, 

gambar, simbol-simbol atau bentuk lain. 

 

Proses-proses yang dilalui selama kita berpikir tersebut yaitu:  

1. Pembentukan pengertian, artinya dari satu masalah, pikiran kita membuang ciri-ciri tambahan, 

sehingga tinggal ciri-ciri yang tipis (yang tidak boleh tidak ada) pada masalah itu. 

2. Pembentukan pendapat, artinya pikiran kita menggabungkan atau memisahkan beberapa 

pengertian, yang menjadi ciri khas dari masalah itu. 

3. Pembentukan keputusan, artinya pikiran kita menggabungkan pendapat-pendapat tersebut. 

4. Pembentukan kesimpulan, artinya pikiran kita menarik keputusan dari keputusan-keputusan yang 

lain. [9] 
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Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan kembali bahwa seseorang mengambil suatu keputusan 

bergantung pada kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimilikinya, dan keputusan itu melibatkan 

tindakan nyata. 

 

BERPIKIR ALJABAR 

 

Dalam belajar  aljabar  siswa  harus  berhenti memikirkan  cara  berhitung  seperti  dalam aritmatika dan 

harus belajar untuk berpikir secara aljabar. Berpikir  aljabar  atau  penalaran  aljabar  melibatkan  

pembentukan  generalisasi dari   pengalaman   dengan   bilangan   dan perhitungan,   memformalkan   ide-

ide   dengan  menggunakan simbol  yang  berarti, dan  mengeksplorasi  konsep  dari  pola  dan fungsi.  

Secara garis besar,  ada  tiga aspek  dari  berpikir  aljabar,  yaitu  generalisasi  (generalizations),  pola  

(patterns), dan fungsi (functions). [10]  

 

Berpikir aljabar bukanlah   merupakan   ide   tunggal   tetapi disusun dari  bentuk-bentuk  berbeda  dari 

pikiran dan pemahaman dari suatu simbol [10]. Pendapat lain berpendapat bahwa berpikir aljabar adalah 

melakukan generalisasi dari pengalaman dengan bilangan dan perhitungan, memformalisasikan ide-ide 

dengan sistem simbol, dan mengeksplorasi konsep-konsep dari pola dan fungsi [11]. 

 

Adapun komponen berpikir aljabar disajikan pada tabel 1. 

 

Tabel 1 komponen berpikir aljabar [12] 

     

Alat Berpikir Matematis Gagasan Aljabar Fundamental 

Keterampilan Pemecahan masalah : 

1. Menggunakan strategi pemecahan 

masalah 

2. Menyelidiki beberapa 

pendekatan/beberapa solusi 

Keterampilan representasi : 

1. Menampilkan hubungan-hubungan 

secara visual, secara numerik, dan 

secara verbal 

2. Menafsirkan informasi dalam 

representasi-representasi 

Keterampilan penalaran kuantitatif 

1. Menganalisis masalah untuk 

menggali dan mengukur hal penting 

2. Penalaran deduktif dan induktif 

  

Aljabar sebagai aritmatika umum 

1. Secara konseptual berbasis strategi 

perhitungan  

2. Rasio dan proporsi 

3. Estimasi 

Aljabar sebagai bahasa matematika 

1. Arti dari variabel dan ekspresi variable 

2. Arti solusi 

3. Memahami dan menggunakan sifat 

sistem bilangan 

4. Membaca, menulis, memanipulasi 

angka dan simbol menggunakan 

kaidah aljabar 

5. Menggunakan representasi simbolik 

untuk memanipulasi rumus, ekspresi, 

persamaan, dan pertidaksamaan 

Aljabar untuk fungsi dan pemodelan 

matematika 

1. Mencari, mengungkapkan, generalisasi  

pola dan aturan dalam konteks dunia 

nyata 

2. Merepresentasikan ide-ide matematika 

dengan menggnakan persamaan, table, 

grafik, atau kata-kata 

3. Bekerja dengan pola input dan out put 

4. Mengembangkan keterampilan grafik 

koordinat 

 

 

Temuan/hasil penelitian berkaitan dengan berpikir aljabar 

 

Sebuah identifikasi sifat aljabar pengajaran seorang guru kelas dalam sebuah penelitian, menunjukkan 

bahwa kebanyakan guru sekolah dasar dan menengah memiliki sedikit pengalaman tentang aspek-aspek 

berpikir aljabar yang kaya dan saling berhubungan yang diperlukan sebagai patokan di sekolah yang 

harus diganti. Dengan demikian, jika kita ingin membangun pembelajaran yang meningkatkan berpikir 
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aljabar, kita harus menyediakan bentuk-bentuk yang sesuai dengan dukungan profesional yang 

mengharuskan adanya perubahan kurikulum dan instruksional pembelajaran. Hal ini membuat kita 

memahami bahwa pembelajaran yang dilakukan guru harus mendukung adanya budaya aktivitas aljabar 

di kelas. [13] Hal ini menunjukkan bahwa guru sekolah dasar dan meneggah dapat terlibat dalam proses 

pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir siswa.  

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dalam transisi dari aritmatika ke aljabar, siswa perlu membuat banyak penyesuaian, bahkan untuk 
siswa yang cukup mahir dalam aritmatika. Banyak konsep-konsep yang diajarkan di SD karena 
kesalahpahaman yang berkembang sejak dini dapat menghambat kemampuan siswa untuk bekerja dengan 
simbol dan generalisasi di kemudian waktu. Konsep persamaan membentuk fondasi yang penting pada 
aljabar. siswa sering memandang tanda sama dengan sebagai perintah untuk mengambil tindakan dari pada 
memandangnya sebagai representasi dari sebuah hubungan. Karena itu, ketika siswa melihat tanda sama 
dengan dalam sebuah persamaan, maka mereka ingin melakukan operasi yang mendahului itu. Bagi siswa, 
tanda sama dengan berarti “dan jawabannya adalah”.[3] Untuk bergerak menuju pemahaman yang lebih 
bersifat aljabar dari suatu persamaan, siswa perlu belajar bahwa tanda sama dengan merupakan persamaan 
kuantitatif, dengan kata lain bahwa ekspresi di sisi kiri tanda sama dengan merupakan jumlah yang sama 
seperti ekspresi di kanan tanda sama dengan. Tanda sama berarti “sama”. Tanpa pemahaman ini, siswa 
akan sulit untuk bekerja dengan persamaan, misalnya ada yang tidak diketahui di kedua sisi tanda sama 
dengan. 

B. SARAN 

Berpikir aljabar harus menjadi perhatian lebih dari para pelaku pendidikan, terutama para guru yang 

berperan sebagai ujung tombak pendidikan. Agar transisi dari berpikir aritmatik manuju berpikir aljabar 

siswa, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pencapaian siswa yang diharapkan semua pihak, demi 

kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. 
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