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Abstrak— Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan matematika 

adalah melalui peningkatan kualitas guru dan calon guru matematika. Banyak 

program yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun LPTK untuk 

meningkatkan kualitas guru matematika, namun peningkatan kualitas calon guru 

matematika belum mendapat perhatian yang cukup. Isu yang berkembang dalam 

proses peningkatan kualitas mahasiswa calon guru matematika banyak terkait dengan 

kurikulum yang secara khusus mengacu pada kemampuan pedagogis dan kemampuan 

didaktis yang harus dikuasai oleh para calon guru matematika. Terkait dengan 

kemampuan didaktis, perdebatan tentang konsep-konsep matematika yang perlu 

dipelajari calon guru masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Suatu ide 

tentang konsep matematika non-konvensional akan dikaji dalam tulisan ini. Analisis 

dan argumentasi tentang konsep matematika non-konvensional dengan topik 

koordinat paralel dipaparkan. Urgensi dari konsep koordinat paralel untuk para calon 

guru matematika dikemukakan berdasarkan hasil kajian literatur yang komprehensif. 

Selain itu, analisis tentang peranan konsep matematika non-konvensional, khususnya 

koordinat paralel, dalam mengembangkan proses abstraksi matematis juga dibahas. 

Pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa  konsep koordinat paralel sebagai salah 

satu konsep matematika non-konvensional jika ditinjau dari perspektif pengembangan 

kurikulum di lembaga penghasil guru matematika, dapat disisipkan pada mata kuliah 

geometri analitik atau kalkulus guna mengembangkan proses abstraksi matematis 

mahasiswa calon guru matematika. 

 

Kata kunci: konsep non-konvensional, koordinat paralel, proses abstraksi 

I. PENDAHULUAN 

Peningkatan kualitas guru dan calon guru matematika adalah sebuah keniscayaan baik sebagai sebuah 
usaha mempertahankan kualitas dan mutu pendidikan matematika ataupun suatu upaya dalam proses 
meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan matematika. Kondisi pendidikan matematika di Indonesia dari 
beberapa indikator seperti hasil tes Ujian Nasional, PISA, dan TIMSS mengindikasikan bahwa masih perlu 
peningkatan kualitas pendidikan matematika. Kualitas pendidikan matematika yang baik ditunjang oleh 
beberapa faktor seperti faktor kurikulum, proses pembelajaran, fasilitas, dan guru. Guru merupakan faktor 
utama yang berperan besar dalam keseluruhan proses pembelajaran, guru yang berkualitas akan mampu 
mengelola faktor-faktor lain sehingga dapat menunjang keberhasilan belajar matematika siswa. Hal ini 
disadari sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia melalui lembaga Departemen Pendidikan Nasional yang 
saat ini berubah menjadi Kemenristekdikti.  Beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas guru telah diluncurkan seperti kebijakan sertifikasi yang didukung dengan program PLPG dan 
PPG. Kebijakan-kebijakan tersebut memang tidak dapat langsung terasa hasilnya dalam jangka pendek, 
terlebih dari guru-guru yang sudah cukup lama mengajar telah membentuk konsep diri, sehingga seringkali 
membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan perubahan.  

Selain guru, peningkatan kualitas pendidikan matematika juga bergantung pada mahasiswa para calon 
guru matematika yang masih belajar di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Sayangnya, 
kualitas mahasiswa calon guru matematika ini masih perlu perhatian, hal ini terjadi bukan hanya di 
Indonesia, di beberapa negara seperti Amerika dan Australia juga mulai fokus kembali untuk 
memperhatikan kualitas para mahasiswa calon guru matematika agar bisa bersaing dengan negara seperti 
Singapura atau Finlandia. Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 
dan hasil belajar matematika siswa adalah dengan cara mempersiapkan para mahasiswa calon guru agar 
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dapat mengajar dengan baik [1]. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, bagaimana mempersiapkan 
para mahasiswa calon guru matematika agar mereka dapat siap ketika diterjunkan ke dalam kelas dan 
dihadapkan kepada para siswa? Kompetensi apa saja yang seharusnya mereka kuasai agar dapat 
membelajarkan matematika pada siswa dengan baik? Jawaban atas pertanyaan tersebut memang tidak 
sederhana, terdapat banyak faktor yang terlibat dalam proses mempersiapkan guru yang profesional. 
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah jenis-jenis pengetahuan, kompetensi, sikap, dan nilai yang harus 
dimiliki dan dikembangkan selama mahasiswa calon guru melaksanakan pedidikan di universitas atau 
sekolah tinggi tempat mereka belajar [2]. Hubungan antar faktor-faktor tersebut sangat kompleks, tulisan 
ini akan membahas salah satu faktor tersebut, yaitu jenis-jenis pengetahuan yang perlu dimiliki dan 
dikembangkan oleh mahasiswa calon guru matematika.  

Pemerintah melalui [3] menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi untuk guru 
matematika sekolah menengah yang secara umum harus menguasai konten matematika yang meliputi 
bilangan, pengukuran dan penafsiran, logika matematika, geometri, statistika dan peluang, pola dan fungsi, 
aljabar, kalkulus dan geometri analitik, diskrit, trigonometri, sejarah dan filsafat matematika, serta 
menguasai berbagai alat peraga termasuk media komputer. Uraian tersebut secara tersirat merupakan 
penjabaran dari kemampuan penguasaan konten matematika atau dikenal sebagai kemampuan didaktik.  

Selain itu, lebih spesifik guru matematika dituntut untuk dapat: 

a. Mampu berpikir logis, sistematik, kreatif, objektif, terbuka, abstrak, cermat, jujur, dan efisien; 

b. menyederhanakan keabstrakan matematika; 

c. mendorong peserta didik untuk percaya diri dan berdaya juang yang tinggi, terutama ketika 

menemukan/memecahkan persoalan matematika; 

d.  menerapkan konsep matematika; 

e. menggunakan bahasa simbol matematika yang tepat; 

f. meningkatkan daya abstraksi peserta didik; 
g. mendorong peserta didik senang (enjoy) dalam melakukan doing math.  

Untuk dapat menguasai kemampuan spesifik tersebut, guru dan calon guru matematika harus dapat 
menguasai pengetahuan konten matematika terlebih dahulu untuk mengajarkan matematika pada peserta 
didik, ini sejalan dengan ide yang dikemukakan oleh [4] tentang konsep padagogical content knowledge. 
Sebagai contoh, untuk dapat menerapkan konsep matematika seperti konsep koordinat kartesius, guru dan 
calon guru tentunya harus mengetahui definisi konsep tersebut dahulu, lalu karakteristiknya dan 
hubungannya dengan konsep-konsep matematika yang lain seperti fungsi, trigonometri,geometri dan 
lainnya,se hingga dapat memberikan contoh aplikasi yang relevan dalam lingkup matematika ataupun 
dalam kehidupan sehari-hari.  

Bila dicermati, dari ketujuh kemampuan khusus tersebut, kemampuan yang terkait dengan abstraksi 
matematis memiliki peranan penting dan signifikan. Untuk dapat berpikir abstrak, menyederhanakan 
matematika, dan meningkatkan daya abstraksi matematis, guru matematika harus memahami dan tentunya 
mengalami sendiri proses abstraksi matematis. Terkait dengan hal ini, tentunya kurikulum pendidikan bagi 
calon guru matematika perlu mengakomodir hadirnya proses abstraksi matematis bagi mahasiswa dalam 
rangka mengembangkan kemampuan abstraksi matematis. 

Abstraksi matematis dalam ranah penelitian pendidikan matematika sebenarnya bukan merupakan topik 
yang baru, melainkan topik klasik yang baru-baru ini kembali menjadi perhatian para pakar pendidikan 
matematika. Karena begitu kompleknya proses abstraksi ini sehingga banyak interpretasi yang berbeda-
beda terhadap pengertian abstraksi matematis. Secara umum abstraksi matematis merupakan suatu aktivitas 
mental yang berlangsung pada saat pembentukan konsep matematika. Terkait dengan hal ini, bila dicermati 
kembali konten-konten matematika yang perlu dikuasai oleh guru, yang artinya perlu dipelajari oleh calon 
guru matematika, konsep-konsep yang termuat dalam konten-konten matematika tersebut setidaknya 
pernah dipelajari oleh mahasiswa calon guru sejak jenjang SD hingga SMA. Konsep-konsep yang 
diajarkan pada jenjang SD hingga SMA atau yang dikenal dengan matematika sekolah, dalam tulisan ini 
selanjutnya disebut sebagai konsep-konsep matematis elementer. 

 Semua pihak pasti sepakat bahwa mahasiswa calon guru harus menguasai konsep-konsep elementer 
dengan baik, sehingga kurikulum bagi calon guru matematika harus mengakomodir hal ini. Namun 
demikian, apakah cukup bila calon guru hanya menguasai konsep elementer saja? sejauh mana mahasiswa 
calon guru perlu mempelajari konsep-konsep matematika lanjut seperti pada mata kuliah Aljabar Abstrak, 
Analisis Real, Analisis Kompleks, Numerik, dan lainnya. Perdebatan tentang hal ini masih berlangsung 
hingga saat ini. Tidak jarang terjadi, mahasiswa calon guru matematika memang terhambat studinya 
dikarenakan kesulitan dalam mempelajari konsep-konsep matematika lanjut tersebut, yang sebenarnya 
sangat baik untuk mengembangkan proses abstraksi matematis. Mengeliminir konsep-konsep matematika 
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lanjut dalam kurikulum bukan merupakan pilihan yang bijak karena tentunya akan menghasilkan guru 
matematika yang pengetahuan dan kemampuan matematisnya tidak lebih baik dan lebih luas dari siswa 
yang diajarnya.    

   Tulisan ini ingin memperkenalkan suatu pemikiran alternatif tentang konsep non-konvensional yang 
berpotensi untuk mengembangkan abstraksi matematis sekaligus menjadi alternatif dalam mengembangkan 
kurikulum bagi calon guru matematika. Yang dimaksud dengan non-konvensional konsep pada tulisan ini 
adalah konsep-konsep yang tidak termuat dalam matematika sekolah [5] dan bukan bagian dari konsep-
konsep matematika tingkat lanjut, salah satu konsep  non-konvensional adalah konsep koordinat paralel.  

II. PEMBAHASAN 

A. Koordinat Paralel 

 
Sejak awal kemunculan konsep koordinat paralel banyak dimanfaatkan dalam bidang visualisasi, 

khususnya pada geometri multi dimensi dan analisis data [6]. Koordinat paralel dikonstruksi dengan 
memanfaatkan garis-garis sumbu yang saling sejajar. Adapun orientasi arah garis sumbu dapat dipilih 
secara bebas, yang sering digunakan adalah sumbu vertikal dan horizontal. Untuk alasan konsistensi, dalam 
tulisan ini selanjutnya akan digunakan garis sumbu vertikal. Kelebihan koordinat paralel di bandingkan 
dengan koordinat kartesius adalah visualisasi tidak terbatas hingga dimensi tiga saja, melainkan hingga 
dimensi ke-N, dengan N ≥ 2 , dan  N adalah bilangan bulat positif.  

Berdasarkan hasil kajian dari [7], secara epistemologi dan didaktis konsep sistem koordinat kartesius 
merupakan penyebab sulitnya para calon guru matematika dalam mempelajari konsep dimensi. Hal ini 
dapat dipahami karena tidak mudah untuk membayangkan visualisasi dari dimensi empat ke atas. Sehingga 
kebiasaan dalam memvisualisasikan dapat menjadi kendala untuk mempelajari konsep dimensi 
selanjutnya, padahal baik langsung maupun tidak langsung konsep dimensi ini berkaitan dengan konsep-
konsep penting lainnya khususnya pada geomtri Euclid dan Geometri Analitik. 

 Proses konstruksi sistem koordinat paralel dimulai dengan memanfaatkan sumbu-x dan sumbu-y pada 
koordinat Kartesius. Langkah pertama adalah dengan mengkonstruksi sumbu y sebanyak N, dengan N 
anggota Real. Garis-garis sumbu ini biasanya diberi label      ,    , ....     ,dengan       dan     memiliki 
jarak yang sama semuanya tegak lurus terhadap sumbu x (pada koordinat Kartesius). Semua sumbu 
tersebut memiliki orientasi nilai positif dan negatif yang sama seperti pada sistem koordinat Kartesius.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. CONTOH SISTEM KOORDINAT PARALEL DENGAN N = 4  

Merujuk pada [8], c1, c2, ....,c4 pada Gambar 1 merepresentasikan sebuah titik C pada sistem koordinat 
paralel dimensi 4. Sebuah titik pada koordinat paralel direpresentasikan dengan sebuah segmen garis 
poligon dengan N vertek yang terletak di (i – 1, ci) pada  sumbu -     untuk  i = 1, 2, ...., N.  

Kajian tentang konsep koordinat paralel sangat luas dan rigor, dari ranah geometri, algoritma, data 
mining hingga statistik, namun demikian untuk para calon guru matematika, konsep ini tidak perlu menjadi 
suatu mata kuliah tersendiri melainkan dapat disisipkan pada mata kuliah kalkulus ataupun geometri 
analitik. Mahasiswa ditantang untuk dapat merepresentasikan titik, garis, dan fungsi dalam koordinat 
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paralel. Harapannya agar mahasiswa terbiasa melakukan proses pembentukan konsep baru, sehingga 
proses abstraksi matematis dapat berlangsung dan dapat diamati. Selain itu dengan mempelajari konsep-
konsep non-konvensional harapannya mahasiswa akan lebih kaya dengan skema konsep-konsep 
matematis, lebih kreatif dan kritis, serta dapat memperkaya koneksi yang telah dimiliki. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.  REPRESENTASI FUNGSI Y = X-1 PADA KOORDINAT PARALEL   

Gambar 2 merupakan contoh representasi grafik y = x – 1 pada koordinat paralel, mahasiswa dapat 
mengeksplorasi representasi grafik fungsi linear dengan berbagai gradien. Bagaimana representasi grafik 
fungsi linear atau persamaan linear jika gradiennya negatif, terletak di antara 0 dan 1, atau jika mengubah 
nilai konstantanya. Selanjutnya konsep ini dapat dikembangkan lebih lanjut hingga ke sistem persamaan 
linear. Perlu pengkajian lebih lanjut tentang batasan konsep-konsep yang sesuai untuk mahasiwa calon 
guru matematika. 

B. Abstraksi Matematis 

Proses abstraksi merupakan suatu proses yang berlangsung ketika seseorang mempelajari objek- objek 
yang abstrak [9]. Pada dasarnya, bukan hanya matematika yang memiliki objek kajian abstrak, linguistik 
dan pemograman komputer merupakan contoh yang juga memiliki objek kajian abstrak. Hanya saja karena 
matematika dinilai merupakan bidang studi yang dipelajari sejak jenjang SD hingga SMA bahkan di 
Perguruan Tinggi, maka seringkali kata abstrak identik dengan matematika.  

Abstraksi merupakan proses fundamental dalam matematika dan pendidikan matematika [10], namun 
demikian tidak mudah untuk menjelaskan konsep abstraksi dalam sebuah kalimat karena proses abstraksi 
merupakan proses yang kompleks. Selain kompleks, konsep abstraksi juga mmeiliki banyak wajah 
sehingga banyak menarik penelit dalam mbisang psikologi dan pendidikan untuk mengkaji topik ini [11].  

Beberapa pakar mengidentikkan abstraksi dengan generalisasi. Bahkan dalam [12] kata “abstraksi” 
yang merupakan kata benda dengan arti”sebuah proses” atau “proses pemisahan” yang disebut pula 
sebagai proses dekontekstualisasi. Namun demikian [10] mengungkapkan bahwa abstraksi matematis  
tidak bisa direduksi menjadi generalisasi dan dekontekstualisasi saja melainkan generalisasi dan 
dekontekstualisasi adalah komponen dalam proses abstraksi.  Dari sudut pandang perkembangan ide 
matematis,  abstraksi matematis akan menghasilkan objek baru pada proses belajar matematika. 

Dengan mengadopsi ide dari [13] dan [14] abstraksi matematis didefinisikan sebagai proses 
pengorganisasian kembali secara vertikal konstruk-konstruk matematis yang telah terbentuk dalam pikiran 
pembelajar dengan ide-ide matematis untuk membangun sebuah pengertian baru, yang selanjutnya menjadi 
objek baru bagi individu tersebut [15]. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa abstraksi 
matematis merupakan sebuah proses pembentukan konsep matematis yang baru dengan 
mengorganisasikan secara vertikal konsep-konsep matematis yang telah dimiliki sebelumnya.   

Pengertian tersebut menghantarkan pada pengembangan sebuah kerangka teoretis sekaligus metodologi 
untuk meneliti abstraksi matematis. Kerangka teoretis tersebut diberi nama Abstraction in Context (AiC) 
yang dikembagkan untuk mengamati dan mempelajari proses konstruksi pengetahuan matematis yang 
berlangsung dalam sebuah konteks yang melibatkan komponen sosial dan kurikulum sebagai bagian dari 
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lingkungan belajar [16].  Dengan adanya kerangka teoretis dan metodologi tersebut memungkinkan penulis 
untuk mengkaji abstraksi matematis dalam konteks perkembangan kognitif berbasis situasi.  

C. Diskusi 

Munculnya ide tentang konsep matematika non-konvensional dilatarbelakangi masalah perdebatan 

tentang konsep-konsep matematika apa saja yang diperlukan oleh mahasiswa calon guru. Dalam proses 

pengembangan kurikulum, perdebatan yang sering muncul bukan terkait pada pengetahuan pedagogis 

yang sudah pasti harus dimiliki calon pendidik. Perdebatan sering muncul tentang konsep-konsep konten 

matematika yang perlu dipelajari oleh mahasiswa calon guru. Sebagian berpendapat bahwa mahasiswa 

perlu mempelajari konten matematika lanjut seperti analisis kompleks, persamaan differensial lanjut, dan 

lainnya. Sebagian lainnya berpendapat, konsep matematika sekolah-lah yang perlu dikuasi mahasiswa.  

Mahasiswa sendiri seringkali mengalami hambatan dalam mempelajari konsep-konsep matematika 

lanjut, namun memberikan mereka hanya konsep matematika sekolah juga menyebabkan mereka hanya 

memiliki kemampuan maksimal yang tidak lebih baik dari muridnya bahkan sangat mungkin bagi mereka 

untuk berbagi kesulitan dengan muridnya. 

Konsep matematika non-konvensional dengan topik koordinat paralel, memang mungkin kelak tidak 

akan mereka ajarkan pada murid mereka kelak, namun sejalan dengan pengertian abstraksi matematis 

sebagai salah satu komponen yang harus dimiliki dan dikuasai guru matematika, konsep ini ideal untuk 

membangun dan mengebangkan abstraksi matematis mahasiswa calon guru matematika.     

III. KESIMPULAN 

Dalam upaya membangun dan meningkatkan profesionalisme mahasiswa calon guru matematika, 

memberikan pengalaman berupa abstraksi matematis sebagai salah satu komponen kompetensi yang harus 

dimiliki guru matematika merupakan sesuatu yang urgen. Pengertian tentang abstraksi matematis yang 

berkaitan dengan proses pembentukan pengetahuan matematis yang baru, menghantarkan pada pemikiran 

bahwa mahasiswa calon guru matematika perlu belajar konsep baru yang belum pernah dipelajari 

sebelumnya namun bukan merupakan konsep matematika lanjut. Konsep matematika non-konvensional 

dengan topik koordinat paralel dapat menjadi alternatif pilihan yang dapat disisipkan dalam mata kuliah-

mata kuliah yang sudah ada seperti geometri analitik atau kalkulus. 
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