
 



ii 

 

 ISBN :   978-602-73403-2-9 (Cetak) 
978-602-73403-3-6 (On-line)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”MMeemmbbuuddaayyaakkaann  LLiitteerraassii  MMaatteemmaattiikkaa  ddii  EErraa  DDiiggiittaall  ““  
 

Yogyakarta, 11 November 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Yogyakarta 
2017 

 

PROSIDING 
SEMINAR NASIONAL  

MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN 
MATEMATIKA 

Penyelenggara : 
Jurusan Pendidikan  Matematika 

FMIPA UNY 
 

 

 

 



iii 

 

 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN 
MATEMATIKA 

   11 November 2017 FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta 
 

 

 

 

 

Artikel‐artikel dalam prosiding ini telah dipresentasikan pada  

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 

pada tanggal 11 November  2017  

di Jurusan Pendidikan Matematika  

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  

Universitas Negeri Yogyakarta  

 
 

Tim Reviewer :   

1. Dr. Sugiman 

2. Dr. Ali Mahmudi 

3. Dr. Rosnawati 

4. Dr. Heri Retnawati 

5. Wahyu Setyaningrum, Ph.D. 

6. Dr. Ariyadi Wijaya 

7. Dr. Agus maman Abadi 

8. Dr. Karyati 

9. Dr. Dhoriva UW 

10. Rosita Kusumawati, M.Sc. 

11.  Retno Subekti, M.Sc. 

 

Editor : 

1. Nur Hadi Waryanto, M.Eng. 

2. Rosita Kusumawati, M.Sc. 

3. Nikenasih Binatari, M.Sc. 

4. Nila Mareta A, M.Ed. 

 

Layout : 

1. Nur Hadi Waryanto, M.Eng. 

 

 
Jurusan Pendidikan Matematika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Yogyakarta 

2017 



iv 

 

PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL  
MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA 2011  
 

 

”MMeemmbbuuddaayyaakkaann  LLiitteerraassii  MMaatteemmaattiikkaa  ddii  EErraa  DDiiggiittaall  ““  
11 November 2017 
 

 

Diselenggarakan oleh:  

Jurusan Pendidikan Matematika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  

Universitas Negeri Yogyakarta  

 

 

Diterbitkan oleh  

Jurusan Pendidikan Matematika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  

Universitas Negeri Yogyakarta  

Kampus Karangmalang, Sleman, Yogyakarta  

 

 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  

UNY, 2017  

 

 

 

Cetakan ke – 1  

Terbitan Tahun 2017 

Katalog dalam Terbitan (KDT)  

Seminar Nasional (2017 November 11: Yogyakarta)  

Prosiding/ Penyunting: Sugiman [et.al] – Yogyakarta: FMIPA 

Editor  : Nur Hadi W  [et.al] – Yogyakarta: FMIPA  

Universitas Negeri Yogyakarta, 2017  

ISBN 
Cetak 

978-602-73403-2-9 

On-line 

978-602-73403-3-6 

 

Penyuntingan semua tulisan dalam prosiding ini dilakukan 

oleh Tim Penyunting  Seminar Nasional MATEMATIKA DAN 

PENDIDIKAN MATEMATIKA 2017 dari Jurusan Pendidikan 

Matematika FMIPA UNY 

 

Prosiding dapat diakses: 
http://seminar.uny.ac.id/semnasmatematika/prosidingsemnasmat2017 

 

http://seminar.uny.ac.id/semnasmatematika/prosidingsemnasmat2017


v 

 

Kata Pengantar 

 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh 

 

1. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, 

2. Yang kami hormati Dekan dan para Wakil Dekan FMIPA UNY, 

3. Yang kami hormati para pembicara utama,   

4. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tamu undangan, 

5. Yang kami hormati para pemakalah dan peserta seminar, 

 

Salam sejahtera, 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rakhmat-Nya 

sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara Seminar Nasional Matematika 

dan Pendidikan Matematika 2017. Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan 

Matematika merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Jurusan 

Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Yogyakarta. 

Tema Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika tahun 

2017 ini adalah ”Membudayakan Literasi Matematika di Era Digital” Tema ini  

dipilih karena disadari akan pentingnya kemampuan literasi matematika di era 

digital dimana teknologi informasi dan pengetahuan berkembang sangat dinamis 

sehingga kita dituntut untuk menafsirkan dan kritis menganalisa dan mengevaluasi 

informasi yang disajikan kepada kita.  Seminar nasional ini diselenggarakan 

sebagai salah satu bentuk upaya membudayakan kemampuan literasi matematika 

kepada pendidik maupun lulusan Prodi Pendidikan Matematika dan lulusan Prodi 

Matematika, sehingga diharapkan setiap kita dapat kritis menganalisis dan 

menyaring informasi yang kita dapat.  

Pada seminar kali ini,  kami mengundang tiga pakar sebagai pembicara 

utama pada sidang pleno. Pembicara pertama adalah Drs. Edi Winarko, M.Sc, Ph.D, 

pakar komputer dari Universitas Gajah Mada. Pembicara kedua adalah Prof. Suryo 

Guritno pakar statistika dari Universitas Gajah Mada. Pembicara ketiga adalah Dr. 

Rosnawati selaku pakar pendidikan matematika dari Universitas Negeri Yogyakarta. 

Bidang kepakaran yang berbeda tersebut diharapkan akan memberikan wawasan 

yang lebih komprehensif terkait dengan pembudayaan literasi matematika. Atas 

nama panitia, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

ketiga pembicara utama atas kesediaan menyampaikan gagasan ilmiah dalam 

seminar ini.  

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika tahun 2017 

diikuti oleh lebih dari 300 peserta baik pemakalah maupun non-pemakalah.  Pada 

seminar ini terdapat 225 makalah pendamping, dengan 211 di antaranya 

diterbitkan dalam prosiding dan sisanya hanya presentasi saja. Makalah 

pendamping tersebut dipresentasikan oleh pemerhati, pakar, peneliti, guru 

maupun mahasiswa jurusan matematika dan pendidikan matematika yang berasal 
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dari sekitar 60 institusi, yang meliputi perguruan tinggi, sekolah tinggi kejuruan, 

lembaga asuransi, SMA/MA dan SMP/MTS dari berbagai daerah di Indonesia. 

Kegiatan Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika tahun 

2017 ini tidak dapat diselengggarakan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya  

kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd, 

serta Dekan FMIPA UNY, Dr. Hartono, atas motivasi, dukungan, dan fasilitas yang 

telah disediakan. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada segenap panitia 

yang telah bekerja keras demi suksesnya penyelenggaraan seminar ini. Akhirnya 

kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami 

sebutkan satu per satu. 

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara 

peserta yang telah berpartisipasi dalam seminar ini. Atas nama panitia, kami 

mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan seminar ini terdapat 

kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara 

sekalian. Akhir kata, semoga seminar ini dapat memberikan sumbangan bagi 

kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang matematika dan pendidikan 

matematika.  

       

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

       

           Yogyakarta,  November 2017 

            Ketua Panitia 

 

 

                              Wahyu Setyaningrum, Ph.D 
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SAMBUTAN DEKAN FMIPA UNY 
 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Para peserta seminar yang berbahagia, selamat datang di FMIPA UNY dan 

selamat datang pada seminar nasional matematika dan Pendidikan matematika 

2017. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita ditengah-

tengah perkembangan teknologi yang pesat dan untuk meningkatkan atmosfir 

akademik di FMIPA UNY maka jurusan Pendidikan Matematika mengadakan 

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika  dengan tema 

“Membudayakan Literasi Matematika di Era Digital”. Seminar Nasional 

Matematika dan  Pendidikan Matematika ini merupakan agenda tahunan Jurusan 

Pendidikan Matematika dan sekaligus sebagai upaya untuk mempertemukan para 

pakar dan praktisi dibidang Matematika maupun Pendidikan Matematika untuk 

berkolaborasi dan saling tukar pikiran mengenai hasil penelitian dan pembelajaran 

matematika.  

Para hadirin seminar yang berbahagia, kita tahu bahwa saat ini kemajuan 

teknologi sangat luar biasa. Di era teknologi digital ini, banyak sekali informasi 

yang beredar di masyarakat yang belum jelas kebenarannya (HOAX). Oleh karena 

itu, kemampuan literasi sangat diperlukan untuk kritis menganalisis dan 

mengevaluasi informasi dengan cepat dan tepat sehingga kita tidak terjerumus 

dengan berita HOAX. Kemampuan literasi tersebut dapat ditingkatkan salah 

satunya melalui proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah-sekolah ataupun di 

perguruan tinggi dan juga penelitian-penelitian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu 

dasar dan teknologi dikembangkan (termasuk ilmu Matematika dan Pendidikan 

Matematika). Maka perlu kita tekankan bagaimana kita membekali anak didik kita 

dengan kemampuan tersebut agar nantinya mereka bisa beradaptasi dengan 

perkembangan jaman dan tidak mudah termakan isu-isu negatif yang beredar.  

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada pembicara 

utama yaitu Drs. Edi Winarko, M.Sc, Ph.D (Pakar Computer Science, Universitas 

Gadjah Mada), Prof. Dr. Suryo Guritno, M.Stats., Ph.d (Pakar Statistika, Universitas 

Gadjah Mada), dan Dr. R. Rosnawati, M.Si (Pakar pendidikan matematika FMIPA 

UNY), serta para peserta pemakalah ataupun non pemakalah atas partisipasinya 

pada seminar ini.  Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan seminar ini 

ada  kekurangan dan hal hal yang kurang berkenan.  

 

Akhir kata selamat berseminar dan wassalamu’alaikum wr. wb.  

         

Dekan FMIPA UNY 

 

 

Dr. Hartono, M.Si 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. dan salam sejahtera bagi kita semua. 

1. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, 

2. Yang kami hormati Dekan dan para Wakil Dekan FMIPA UNY, 

3. Yang kami hormati para pembicara utama,   

4. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tamu undangan, 

5. Yang kami hormati para pemakalah dan peserta seminar, 

 

Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta 

pemakalah dan non pemakalah seminar nasional Matematika dan Pendidikan 

Matematika 2017  di Universitas Negeri Yogyakarta. Kami mengucapkan 

terimakasih atas partisipasi dan antusiasme bapak/ ibu/ saudara dalam kegiaran 

seminar Nasional  ini.  Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 

merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan 

Matematika, Universitas Negeri Yogyakarta. 

Tema Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika tahun 

2017 ini adalah ”Membudayakan Literasi Matematika di Era Digital” Tema ini  

dipilih karena disadari akan pentingnya kemampuan literasi matematika di era 

digital dimana teknologi informasi dan pengetahuan berkembang sangat dinamis 

sehingga kita dituntut untuk menafsirkan dan kritis menganalisa dan mengevaluasi 

informasi yang disajikan kepada kita.  Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai 

salah satu bentuk upaya membudayakan kemampuan literasi matematika kepada 

pendidik maupun lulusan Prodi Pendidikan Matematika dan lulusan Prodi 

Matematika, sehingga diharapkan setiap kita dapat kritis menganalisis dan 

menyaring informasi yang kita dapat.  

Pada Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika tahun 2017 

diikuti oleh lebih dari 300 peserta pemakalah dan non-pemakalah. Peserta seminar 

merupakan pemerhati, pakar, peneliti, guru maupun mahasiswa jurusan 

matematika dan pendidikan matematika yang berasal dari sekitar 60 institusi, yang 

meliputi perguruan tinggi, sekolah tinggi kejuruan, lembaga asuransi, SMA/MA 

dan SMP/MTS. Topik-topik makalah yang akan disampaikan oleh para pemakalah 

cukup beragam, dan dibagi kedalam 6 area bidang, yaitu: Pendidikan Matematika, 

Analisis dan Aljabar, Statistika, Matematika Terapan, Ilmu Komputer  dan Geometri.  

Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah mendukung dan membantu terselenggaranya acara ini. Kami juga memohon 

maaf bila sekiranya terdapat kekurangan di dalam penyelenggaran seminar ini. 

Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti 

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2017. 

Wassalamualalikum wr wb. 

           

Ketua Panitia, 

       Wahyu Setyaningrum, Ph.D 


