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Abstrak— Tidak bisa dipungkiri bahwa Matematika memiliki kontribusi besar 

dalam sains dan teknologi. Matematika tidak hanya ilmu tentang hitung, 

namun juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

dalam mempelajari matematika perlu diintegrasikan nilai-nilai yang 

terkadung dalam matematika serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari agar matematika menjadi bermakna. Sebagaimana kita tahu, 

bahwa matematika yang dipelajari di SMA bersifat abstrak sehingga agar 

menjadi lebih bermakna maka dalam pembelajaran perlu diterapkan nilai-

nilai yang terintegrasi pada materi tersebut. Oleh karena itu tujuan dalam 

kajian literatur ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis dan 

mendeskripsikan penerapan nilai-nilai yang terintegrasi pada materi 

Matematika SMA Kelas XI.  
 

Kata Kunci. Nilai-nilai matematika, Materi Matematika SMA 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Saat ini perkembangan Pengetahuan dan Teknologi sangat pesat, yang pada dasarnya semua ini ini 
tidak lepas dari peranan matematika sebagai ratu dari segala ilmu. Orang-orang menganggap bahwa 
matematika hanya ilmu tentang hitung dan hanya membahas tentang angka-angka saja, matematika tidak 
dimaknai sebagai payung dari segala ilmu yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
Matematika dianggap pelajaran yang paling sulit bahkan penentu ketidaklulusan. 

Anggapan bahwa matematika hanya ilmu yang mempelajari angka dan simbol saja kebanyakan muncul 
dalam benak siswa, terlebih lagi pada siswa SMA, materi-materi SMA yang dipelajari memang bersifat 
abstrak karena disesuaikan dengan proses berpikir anak usia SMA. Namun, jika memaknai pelajaran 
matematika dengan baik akan terlihat bahwa matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 
Salah satu cara memaknai pelajaran matematika adalah dengan menerapkan nilai-nilai yang terintegrasi 
pada materi yang dipelajari. Pada dasarnya matematika mengandung nilai-nilai yang dapat memotivasi 
peserta didik dan menarik untuk dipelajari, bahkan nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pengelaman, permasalahannya adalah sebagian guru masih kesulitan dalam mengaitkan 
materi yang sedang diajarkan dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja pada SMA 
kelas XI, seperti induksi matematika atau integral, tidak banyak guru yang memotivasi siswa dengan 
memaparkan pentingnya materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga materi hanya disampaikan oleh 
siswa tanpa menekankan esensi dan nilai-nilai matematika yang terintegrasi dalam materi tersebut.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas dan mengulas mengenai 
penerapan materi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pada penelitian ini akan 
difokuskan pada kajian literatur mengenai nilai-nilai yang terintegrasi pada materi SMA, khususnya materi 
kelas XI. 
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II. TEORI YANG DIKAJI 

A. Nilai-nilai Matematika 

Hakekat tentang matematika dapat dipandang dari berbagai sudut pandang.  Hakekat matematika 
dilihat berdasarkan tiga aspek, yaitu secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan ontologis 
merupakan refleksi untuk menangkap kenyataan matematika. Kenyataan matematika dapat dipahami 
seada-adanya dengan seluruh isi, kepadatan, otonomi dan potensi komunikasi baik secara material, formal, 
normatif, maupun transeden. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka secara ontologi, matematika 
merupakan hakekat matematika dan keberadaan matematika itu sendiri. Secara epistemologis, keberadaan 
matematika sebagai obyek tergantung dari keberadaanku sebagai budi. Hal ini berarti bahwa matematika 
itu tercipta bergantung pada bagaimana cara kita mempelajarinya. Sedangkan aksiologi berarti hakekat 
nilai atau value dari matematika [1]. 

Berdasarkan landasan aksiologi matematika, maka matematika itu tidak hanya formalnya saja, tetapi 
kita juga harus memikirkan nilai yang terkandung dalam matematika dan apa tujuan kita mempelajari 
matematika. Salah satunya adalah untuk mengetahui penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Definisi nilai dapat dipandang sebagai suatu konsep tentang segala sesuatu yang penting dalam 
kehidupan dan juga merupakan suatu kebersihan pemikiran, sehingga nilai berada dalam diri sanubari 
setiap manusia yang berisikan ide, gagasan tentang kebersihan pemikiran yang penting dalam 
kehidupannya. Nilai dapat merupakan sesuatu yang baik-buruk sehingga dapat dijabakan menjadi (1) nilai 
praktis dan nilai guna, (2) nilai kedisiplinan, (3) nilai budaya, (4) nilai rekreasi, (5) nilai estetika, dan (6) 
nilai demokrasi [2]. Hal ini berarti dalam pembelajaran matematika, kita juga harus memperhatikan 
terwujudnya nilai praktis dan nilai guna. Dengan kata lain, pentingnya penerapan matematika dalam 
kehidupan sehari-hari harus dijelaskan secara eksplisit ataupun implisit dalam pembelajaran. Hal ini 
dimaksudkan agar peserta didik memahami tentang nilai praktis dan nilai guna dari materi matematika 
yang sedang atau akan mereka pelajari. 

 

B. Matematika SMA 

Definisi matematika sekolah adalah sebagai berikut: (1) kegiatan matematika merupakan kegiatan 
penelusuran pola dan hubungan, (2) kegiatan matematika memerlukan kreativitas, imajinasi, intuisi dan 
penemuan, (3) kegiatan dan hasil-hasil matematika perlu dikomunikasikan, (4) kegiatan problem solving 
adalah kegiatan matematika, (5) algoritma merupakan prosedur untuk memperoleh jawaban-jawaban 
persoalan matematika, dan (6) interaksi sosial diperlukan dalam kegiatan matematika [1]. Oleh karena itu 
matematika dipandang secara munusiawi, artinya bahwa ketika matematika disampaikan pada ranah 
sekolah, maka matematika dikemas secara baik, tidak hanya berisi materi, tetapi nilai-nilai tentang 
matematika juga diajarkan di sekolah. 

Secara lebih khusus lagi, matematika di SMA juga memperhatikan hakekat matematika sekolah, 
dimana nilai-nilai yang terintegrasi dalam pelajaran matematika juga dipaparkan. Pada kajian literatur ini 
akan difokuskan ke matematika SMA kelas XI. Referensi [3] menyebutkan tentang kompetensi inti dan 
kompetensi dasar pada pendidikan menengah atas, materi SMA kelas XI meliputi induksi matematika, 
program linear, matriks, transformasi, barisan dan deret, limit, turunan dan integral. Penerapan tentang 
materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari belum optimal dipaparkan oleh guru dalam pembelajaran.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai-nilai yang terintegrasi pada materi matematika kelas XI disusun berdasarkan kajian tentang  nilai 
praktis dan nilai guna dalam matematika. Namun sebenarnya, dalam implementasi di pembelajaran, nilai 
praktis tersebut berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Berikut merupakan hasil kajian mengenai materi 
matematika SMA kelas XI dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

A. Induksi Matematika 

1) Konsep Induksi Matematika 

Prinsip induksi matematika SMA dirumuskan sebagai berikut. 

Misal:      adalah sebuah pernyataan atau fungsi yang ingin kita buktikan berlaku untuk semua 

bilangan bulat     . Untuk membuktikan ini, hanya perlu ditunjukkan bahwa:       benar 

(berlaku), dan jika      benar (berlaku) maka        juga benar (berlaku) untuk semua 

bilangan bulat     . 
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2) Penerapan Induksi Matematika 

Salah satu penerapan induksi matematika yang cocok dipaparkan kepada anak SMA adalah pada 

mesim ATM Multi Nominal seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh [4]. Ada beberapa 

ketentuan dalam pengambilan uang pada ATM Multi Nominal ini. Ketentuan tersebut antara lain : 

a) jumlah minimal penarikan 

b) jumlah kelipatan penarikan dari jumlah minimalnya 

c) pecahan uang berapa yang ada di ATM tersebut  

Ambil sebuah contoh, dalam satu ATM terdapat pecahan uang Rp 20.000,- dan Rp 50.000,-. 

Berapakah jumlah kelipatan penarikan dengan jumlah minimal yang dapat diambil pelanggan 

melalui ATM tersebut adalah Rp 40.000,-? 

Penyelesaian : 

a) tunjukkan bahwa        benar (berlaku) 

Basis induksi. Untuk mengeluarkan uang dengan jumlah Rp 40.000,- dapat digunakan 2 lembar 

uang Rp 20.000,-.       jelas benar (berlaku) . 

b)  Jika      benar (berlaku) maka tunjukkan         juga benar (berlaku) untuk semua 

bilangan bulat n ≥ n0. (k ialah kelipatan pengambilan uang di ATM) 

Langkah induksi: Jika       benar, yaitu untuk mengeluarkan uang dengan jumlah Rp 40.000 

dapat digunakan e lembar uang Rp 20.000,- (hipotesis induksi). Kita harus menunjukkan bahwa 

       juga benar, yaitu untuk mengeluarkan uang sebesar n+k juga dapat menggunakan 

pecahan uang Rp 20.000,- dan/atau Rp 50.000,-. 

Ada dua kemungkinan yang perlu diperiksa: 

a) Kemungkinan pertama, misalkan tidak ada uang pecahan Rp 50.000,- yang dikeluarkan, maka 

uang yang dikeluarkan senilai Rp n,- menggunakan pecahan Rp 20.000,- semuanya. Karena n 

≥ Rp 40.000,-, setidaknya harus digunakan dua lembar pecahan Rp 20.000,-. Dengan 

mengganti dua lembar uang Rp 20.000,- dengan selembar uang Rp 50.000, akan menjadikan 

uang yang dikeluarkan ATM sebesar Rp n+k,- dengan k senilai Rp 10.000,-. 

b) Kemungkinan kedua, misalkan ATM mengeluarkan uang senilai Rp n,- dengan sedikitnya satu 

lembar pecahan Rp 50.000,-. Dengan mengganti satu lembar pecahan Rp 50.000,- dengan tiga 

lembar uang pecahan Rp 20.000,-, akan menjadikan uang yang dikeluarkan ATM sebesar Rp 

n+k,- dengan k senilai Rp 10.000,- 

Dari penjelasan di atas,, dapat diketahui bahwa nilai k (kelipatan) uang yang dapat diambil dari 

ATM tersebut, dengan minimal jumlah pengambilan sebesar Rp 40.000,-, ialah sebesar Rp 

10.000,-. 

Paparan di atas merupakan salah satu contoh penerapan induksi matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam dunia industi maupun ekonomi, masih banyak penerapan induksi matematika 

lainnya. Melalui pemaparan nilai-nilai yang terintegrasi dalam materi induksi matematika, maka 

siswa menjadi tahu tentang nilai praktis dan nilai guna tentang induksi matematika, bahwa 

kebenaran suatu kasus dalam masalah kehidupan sehari-hari juga dapat dibuktikan dengan prinsip 

matematika, yaitu dengan induksi matematika. 

B. Program Linear 

1) Konsep Program Linear 

Program linear merupakan lanjutan dari sistem pertidaksamaan linear. Program linear adalah suatu 

metode atau suatu cara untuk memecahkan masalah menjadi optimal (maksimum atau minimum) 

yang memuat batasan atau kendala atau persyaratan yang dapat diubah atau diterjemahkan ke 

dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Penyelesaian pertidaksamaan linear terdapat dalam 

daerah himpunan penyelesaian. Fungsi tujuan atau fungsi obyektif suatu program linear 

merupakan satu penyelesaian terbaik yang selanjutnya disebut penyelesaian optimum dari suatu 

fungsi.  Sedangkan fungsi kendala merupakan keadaan atau batasan atau syarat dari fungsi tujuan. 

Model matematika adalah rumusan matematika yang berupa persamaan, pertidaksamaan, atau 

fungsi yang diperoleh dari hasil penafsiran atau terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa 

matematika. 

2) Penerapan Program Linear 

Program linear banyak diterapkan dalam masalah optimalisasi, baik minimum maupun maksimum. 

Beberapa kasus masalah dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan penerapan program 

linear untuk memecahkan masalah tersebut yaitu: 

a) Penentuan biaya minimum produksi untuk menghasilkan produk maksimal, 
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b) Penentuan biaya maksimum untuk menentukan luas suatu bangunan, 

c) Penentuan kapasitas maksimal kendaraan pada suatu jalan dengan lebar sekian, dan lain 

sebagainya. 

Referensi [5] memaparkan salah satu contoh penerapan program linear menggunakan metode 

simpleks menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh. 

Variabel Keputusan: 

  = Sepatu Sekolah 

   = Sepatu Olahraga 

   = Sepatu Kerja Formal 

Fungsi tujuan memaksimalkan laba: 

Laba = 82,625    + 91,590    + 56,824    

Fungsi kendala yang menghambat produksi: 

Bahan Baku: 0,49    + 0,27    + 0.65      875 

Tenaga Kerja: 0,78    + 0,63    + 0,45     4.368 

Peramalan Permintaaan Sepatu Sekolah :      230 

Peramalan Permintaan Sepatu Olahraga :     344 

Peramalan Permintaan Sepatu Kerja Formal :     450 

Hasil perhitungan menunjukkan perusahaan harus memproduksi sepatu sekolah sebanyak 230 

pasang sepatu untuk mendapatkan keuntungan dari sepatu sekolah sebesar Rp. 19,003,750, 

memproduksi sepatu olahraga sebanyak 344 pasang sepatu untuk mendapatkan keuntungan dari 

sepatu olahraga sebesar Rp. 31,506,960, sepatu kerja formal sebanyak 450 pasang sepatu untuk 

mendapatkan keuntungan dari sepatu kerja formal sebesar Rp. 25.570,800. Total laba maksimal 

yang diperoleh apabila memproduksi 230 pasang sepatu sekolah, 344 pasang sepatu olahraga, 450 

pasang sepatu kerja formal adalah sebesar Rp.76,081,510. 

C. Matriks 

1) Konsep Matriks 

Matriks diberi nama dengan huruf besar seperti A, B, C, dll. Matriks yang mempunyai i baris dan j 

kolom ditulis A=(    ), artinya suatu matriks A yang elemen-elemennya     dimana indeks i 

menyatakan baris ke i dan indeks j menyatakan kolom ke j dari elemen tersebut. 

Secara umum : 

Matriks A=(   ), i=1, 2, 3,…..m dan j=1, 2, 3,……., n yang berarti bahwa banyaknya baris m dan 

banyaknya kolom n. 

Contoh :    
   
   

  

Operasi Pada Matriks: 

a) Penjumlahan Matriks 

b) Pengurangan Matriks 

c) Perkalian Matriks  

d) Transpose Matriks 

e) Transformasi Elementer pada Baris dan Kolom Suatu Matriks 

f) Matriks Ekuivalen 

g) Invers Matriks 

h) Determinan Matriks 

2) Penerapan Matriks 

Matriks banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik konsep pembentukan matriks, 

determinan matriks, operasi pada matriks dan konsep lain pada matriks. 

Berikut beberapa penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. 

a) Penyajian masalah sehari-hari dalam bentuk matriks, 

b) Penyelesaian sistem persamaan linear sebanyak n variabel. 

c) Koding 

Salah satu contoh penerapan matriks yang sesuai bagi anak SMA adalah tentang sistem persamaan 

linear 3 variabel sebagai berikut. 

Seorang petani ingin membeli 3 macam pupuk, yaitu pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. 

Berdasarkan informasi dari petani lain, harga 1 pupuk A, 3 pupuk B dan 2 pupuk C adalah Rp 

155.000,00, harga 2 pupuk A, 1 pupuk B dan 1 pupuk C adalah Rp 95.000,00, sedangkan harga 3 

pupuk A, 4 pupuk B, dan 1 pupuk C adalah Rp 190.000,00. Berapakah harga masing-masing 

pupuk tersebut? 
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Penyelesaian: 

Dengan menggunakan matriks, maka diperoleh: 

         Pupuk A   Pupuk B   Pupuk C                              Harga 

   
                               
                             
                             

                            
      
     
      

  

Dengan menggunakan operasi matriks yaitu invers dan perkalian matriks, maka diperoleh: 

     
          
          
          

  

Sehingga diperoleh solusi         
     
     
     

  

Jadi, harga pupuk A Rp 20.000,00, harga pupuk B Rp 25.000,00, dan harga pupuk C Rp 

30.000,00. 

D. Tranformasi 

1) Konsep Transformasi 

Transformasi merupakan proses perpindahan suatu titik atau garis atau bidang menjadi 

bayangan titik atau garis atau bidang tersebut.  

Jenis-jenis transformasi : 

a) Refleksi (pencerminan) 

 

 

 

GAMBAR 1. REFLEKSI 

b) Translasi (Perpindahan) 

Jika translasi T = 









b

a  memetakan titik P(x,y) ke P´(x’,y’) maka x’ = x + a dan y’= y + b, ditulis 

dalam bentuk matrik: 
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c) Rotasi (perputaran) 

Rotasi ditentukan oleh pusat rotasi dan besar sudut rotasi. 

Rotasi Pusat O(0,0)  

Titik P(x,y) dirotasi sebesar  berlawanan arah jarum jam dengan pusat O(0,0) dan diperoleh 

bayangan P’(x’,y’) maka:     

x’ = xcos - ysin 

y’ = xsin + ycos 

Jika sudut putar  = ½π (rotasinya dilambangkan dengan R½π) maka x’ = - y  dan y’ = x, 

dalam bentuk matriks: 
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d) Dilatasi 

Adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran (memperbesar atau memperkecil) suatu 

bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Dilatasi Pusat O(0,0) dan faktor skala k. 

Jika titik P(x,y) didilatasi terhadap pusat O(0,0) dan faktor skala k   didapat bayangan P’(x’,y’) 

maka x’ = kx dan y’ = ky dan dilambangkan dengan [O,k]. 

e) Komposisi Transformasi 

Bila T1 adalah suatu transformasi dilanjutkan dengan transformasi T2 adalah maka dua 

transformasi berturut-turut tsb disebut Komposisi Transformasi dan ditulis T2 o T1. 

f) Komposisi  Transformasi dengan matriks 

Bila T1 dinyatakan dengan matriks  
  
  

  dan T2 dengan matriks  
  
  

  maka dua 

transformasi berturut-turut  mula-mula T1 dilanjutkan dengan T2 ditulis T2 o T1 = 
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2) Penerapan Transformasi 

Secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam penerapan tentang materi 

transformasi, misalnya dalam motif batik. Penelitian yang dilakukan oleh [6], pada beberapa motif 

batik, terdapat ragam penerapan transformasi geometri. Seperti salah satu batik dengan motif 

sasirangan dari Kalimantan yang merupakan penerapan dari translasi (pergeseran). Proses 

transformasi terlihat pada ilustrasi gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

  GAMBAR 2. TRANSFORMASI PADA POLA BATIK 

Selain nilai praktis dan nilai guna, jika kita amati, dalam konsep transformasi juga terkandung nilai 

estetika. Nilai estetika ini terlihat dari pola batik yang teratur, bentuknya simetris, bahkan warna 

yang disesuaikan dengan objek yang bersesuaian. Gambar 2 merupakan salah satu contoh pola 

batik yang memanfaatkan nilai praktis dari prinsip transformasi, yang sebenarnya masih ada 

banyak contoh lainnya pola batik yang bervariasi. 

E. Barisan dan Deret 

Referensi [7] memaparkan aplikasi Barisan pada konsep pertumbuhan sebagai berikut. 

Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008, diperkirakan menjadi 4,5 
jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar, berapa persen pertumbuhannya? Berapa 
jumlah penduduknya pada tahun 2015? 

Alternatif penyelesaian: 

Persentase pertumbuhan penduduk: 

            

                        

                

              

        
 

     

               

Jadi, persentase pertumbuhan penduduknya      . Jumlah penduduk pada tahun 2015. 

                          

                 

                      

Jadi, jumlah penduduk kota metropolitan pada tahun 2015 sebanyak 5,13 juta. 

Selain contoh tersebut, masih banyak nilai-nilai yang terintegrasi dalam konsep barisan dan deret, 

nilai praktis dan nilai guna matematika sudah pasti terdapat dalam masalah-masalah kehidupan sehari-

hari yang menerapkan konsep barisan dan deret. Jika kita perhatikan contoh di atas, terkandung pula 

nilai kedisiplinan dalam menyelesaikan permasalahan yang terlihat terstruktur menerapkan konsep 

matematika. 

 

F. Kalkulus 

1) Konsep Kalkulus 

Pada dasarnya ketika kita mempelajari Kalkulus maka yang terbesit adalah angka-angka yang 

menjelma menjadi sebuah momok menyeramkan bagi kita dan tak jarang pula terpikirkan oleh kita 
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bahwa untuk apakah kita mempelajari kalkulus? Oleh sebab itu dalam artikel ini akan dijelaskan 

sedikit tentang guna dan juga mengenai penerapan kalkulus bagi kehidupan sehingga kita dapat 

melihat kalkulus sebagai suatu yang menyenangkan dan dapat membimbing kita untuk 

kedepannya. 

Kalkulus digunakan pada setiap cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, 

bisnis, kedokteran, kependudukan, dan di bidang-bidang lainnya. Setiap konsep di mekanika klasik 

saling berhubungan erat melalui kalkulus. Massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak 

diketahui, momen inersia dari suatu objek, dan total energi dari sebuah objek dapat ditentukan 

dengan menggunakan kalkulus. Dalam subdisiplin listrik dan magnetisme, kalkulus dapat 

digunakan untuk mencari total fluks dari sebuah medan elektromagnetik . Contoh historik lainnya 

adalah penggunaan kalkulus di hukum gerak Newton, diekspresikan dengan laju perubahan yang 

merujuk pada turunan. 

2) Penerapan Kalkulus 

Referensi [7] juga  memaparkan beberapa contoh penerapan kalkulus dalam kehidupan sebagai 

berikut. 

Seorang pembalap melakukan latihan di sebuah arena balap. Dia melaju kencang meninggalkan 

garis start dengan kecepatan yang diatur dengan baik. Di setiap belokan lintasan, dia menurunkan 

kecepatannya tetapi berharap dengan secepat mungkin kembali menaikkan kecepatan setelah 

meninggalkan setiap titik belokan. Demikian dia belokan. Demikian dia berlatih dan mendekati 

titik finish. Dengan menggunakan konsep turunan kita dapat menemukan hubungan jarak lintasan 

dan kecepatan.  

Alternatif penyelesaian: 

Misalkan lintasan arena balap tersebut adalah lintasan siklis, yaitu garis awal dan garis akhik 

adalah sama. Garis awal berarti garis tersebut ditinggalkan atau bergerak dijauhi sementara garis 

akhir berarti garis yang didekati. 

Jarak lintasan merupakan fungsi waktu atau       . Dengan demikian, daerah asala fungsi 

adalah waktu     karena dihitung sejak diam. Setiap titik pada lintasan akan didekati atau 

dijauhi sehingga ada peranan keceparan     . Untuk titik yang dijauhi berarti kecepatan positif 

(ditambah), dan titik yang akan didekati berarti kecepatan negatif (dikurang). 

Jadi, bergerak semakin menjauhi ataupun semakin mendekati berarti terjadi laju perubahan dari 

lintasan, yaitu: 

        
    

            

  
                       

Pergerakan pembalap pada lintasan di titik belok diperlambar atau dipercepat, sehingga posisi 

percepatan adalah sebagai berikut. 

Jadi, bergerak dipercepat atau diperlambat berhubungan dengan kecepatan. Percepatan      adalah 

laju perubahan dari kecepatan, yaitu: 

        
    

            

  
                              

 

Kalkulus digunakan pada setiap cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, 

bisnis, kedokteran, kependudukan, dan di bidang-bidang lainnya. Setiap konsep di mekanika klasik 

saling berhubungan erat melalui kalkulus. Massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak 

diketahui, momen inersia dari suatu objek, dan total energi dari sebuah objek dapat ditentukan 

dengan menggunakan kalkulus. Dalam subdisiplin listrik dan magnetisme, kalkulus dapat 

digunakan untuk mencari total fluks dari sebuah medan elektromagnetik . Contoh historik lainnya 

adalah penggunaan kalkulus di hukum gerak Newton, diekspresikan dengan laju perubahan yang 

merujuk pada turunan: 

Laju perubahan momentum dari sebuah benda adalah sama dengan resultan gaya yang bekerja 

bada benda tersebut dengan arah yang sama. Bahkan rumus umum dari hukum ke-2 Newton:  

Gaya = Massa × Percepatan, mengandung diferensial kalkulus karena percepatan bisa 

diekspresikan sebagai turunan dari kecepatan. 

Dengan demikian, sebenarnya ada banyak nilai praktis dan nilai guna yang tertuang dalam penerapan 
materi matematika dalam kehidupan sehari-hari, yang sebenarnya masih bisa dikembangkan oleh guru. 
Referensi [8] juga mendukung pernyataan tersebut bahwa pembelajaran matematika hendaknya 
memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam matematika, sehingga pembelajaran matematika dapat 
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diintegrasikan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan matematika menjadi bermakna tidak 
hanya mempertajam penalaran dan mengembangkan intelektual saja tetapi juga membentuk budipekerti 
yang tinggi. 

IV. Simpulan dan Saran 

Matematika memiliki nilai praktis dan nilai guna, dalam pembelajaran implementasinya berupa aplikasi 
materi matematika ke dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Hasil kajian menunjukkan bahwa materi 
SMA kelas XI yang meliputi induksi matematika, program linear, matriks, transformasi, kalkulus, dan 
barisan dan deret dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kajian ini mendukung proses pembelajaran 
karena dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam matematika, pembelajaran matematika 
dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan matematika menjadi bermakna 
tidak hanya mempertajam penalaran dan mengembangkan intelektual saja. 

Oleh karena itu, akan lebih baik jika dalam pembelajaran nilai praktis dan nilai guna ini dapat 
dipaparkan dengan jelas. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami materi atau konsep 
matematika saja, tetapi juga mengerti peran dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 
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