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Abstrak—Makalah ini merupakan hasil kajian literatur untuk menunjukkan 

kemampuan abstraksi yang digunakan dalam pemodelan matematika. Pemodelan 

merupakan salah satu hal yang ditekankan pada paradigma pendidikan matematika 

abad ke-21. Beberapa negara di belahan dunia bahkan menjadikannya sebagai tujuan 

kompetensi yang dicapai dalam kurikulum pembelajaran matematika sekolah. 

Pemodelan merupakan suatu proses yang menjembatani antara masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dengan matematika formal. Pemodelan dalam matematika 

memiliki siklus yang terdiri dari empat tahapan utama, yakni: (1) adanya 

permasalahan nyata; (2) membuat model realistis; (3) membuat model matematika, 

serta; (4) menentukan solusi permasalahan. Pemodelan matematika ini berkaitan erat 

dengan kemampuan abstraksi. Kemampuan abstraksi dalam pemodelan dapat dilihat 

melalui proses representasi masalah sehari-hari ke dalam bentuk matematis dengan 

menggunakan simbol. Siswa yang memiliki kemampuan dalam menggunakan simbol 

dapat dikatakan memiliki kemampuan abstraksi. Sementara simbol-simbol merupakan 

wujud pemodelan matematika yang abstrak. Penggunaan simbol pada proses abstraksi 

berfungsi sebagai alat komunikasi khususnya dalam menjelaskan konsep atau ide 

yang dimiliki, sehingga hal ini dapat digunakan dalam memecahkan masalah 

matematika. Dengan kata lain, kemampuan abstraksi merupakan kemampuan yang 

digunakan untuk membangun pemodelan dalam matematika. Siswa yang memiliki 

kemampuan abstraksi yang baik akan lebih mudah memahami permasalahan konkret 

melalui operasi dengan simbol dan sistem simbol. Sehingga, dengan kemampuan ini 

diharapkan dapat mempermudah siswa dalam menggunakan model matematika untuk 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

Kata kunci: kemampuan abstraksi, pemodelan matematika 

I. PENDAHULUAN 

Pemodelan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran matematika sekolah. 
[1] menegaskan bahwa salah satu hal dasar yang perlu dikuasai siswa dalam matematika adalah dapat 
melakukan pemodelan soal. Pentingnya pemodelan matematika yang bertujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan kedalaman dan kekuatan pemahaman bahkan 
menjadikannya sebagai bagian dari kurikulum pendidikan matematika [2]. 

Selain itu, [3] juga menjelaskan bahwa model berperan sebagai jembatan yang menghubungkan 
masalah real dan matematika formal. Pemodelan matematis menjembatani antara masalah yang dijumpai 
siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep matematika. Dengan melakukan pemodelan, siswa akan 
menjadi lebih mudah untuk memahami konsep matematika yang abstrak. Sebaliknya, berbagai 
permasalahan dunia nyata siswa dapat lebih mudah diselesaikan dengan mengubahnya ke dalam suatu 
model matematika. 

Adapun kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa agar melakukan pemodelan dengan benar 
adalah kemampuan abstraksi. Kemampuan abstraksi merupakan salah satu kemampuan yang penting 
dalam pendidikan matematika. Kemampuan abstraksi adalah suatu keterampilan penting yang harus 
dimiliki agar siswa memiliki keterlibatan bermakna dalam matematika. Selain itu, sebagai bagian dari 
proses berpikir, kemampuan ini berperan dalam pembentukan konsep matematika [4]; [5]. Kemampuan 
abstraksi digunakan untuk menggambarkan permasalahan menjadi konsep matematis yang dapat 
membangun model situasi masalah. Sehingga siswa tidak hanya mempelajari sifat yang umum tetapi juga 
konsep yang abstrak.Sebagaimana yang ditegaskan oleh [4] Salah satu kritikan mengenai gerakan 
matematika baru adalah siswa diminta untuk mempelajari bukan hanya mengenai sifat umum, melainkan 
juga konsep abstrak. Hal ini dimaksudkan dengan harapan bahwa jika mereka mempelajarinya, realisasi 
konkret akan dipahami secara otomatis.  

 Namun pada kenyataannya, kemampuan abstraksi masih menjadi masalah bagi sejumlah siswa. Hal 
ini dibuktikan dengan pernyataan dari [6] bahwa kesulitan yang dialami oleh kebanyakan siswa adalah 
kesulitan dalam berpikir abstrak. Mengingat pentingnya kemampuan abstraksi siswa dalam menyelesaikan 
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suatu permasalahan nyata, maka perlu dibahas mengenai bagaimana kemampuan abstraksi dalam 
pemodelan matematika. Dengan pengetahuan tentang hal tersebut, maka dapat dijadikan pertimbangan 
dalam merancang suatu alternatif untuk meningkatkan kemampuan abstraksi dalam pemodelan 
matematika.    

II. PEMBAHASAN 

A. Kemampuan Berpikir Abstrak 

Secara umum, abstraksi merupakan kemampuan penting yang perlu dimiliki siswa dalam menemukan 
persamaan diantara banyak objek dalam kehidupan. Hal ini sejalan dengan [7] yang mengungkapkan 
bahwa abstraksi adalah suatu perubahan mental berbentuk aktivitas sadar untuk mengklasifikasikan 
persamaan dalam pengalaman yang mana persamaan tersebut bukan dalam matematika tetapi dalam arti 
sehari-hari. Abstraksi sendiri dapat berlaku bukan hanya di berbagai situasi nyata tetapi juga imajiner [8]. 
Dengan demikian, kemampuan abstraksi merupakan kemampuan melakukan aktivitas secara sadar baik 
dalam situasi nyata maupun imajiner sehingga dapat mengklasifikasikan persamaan dalam pengalaman.  

Secara lebih khusus, abstraksi didefinisikan sebagai suatu proses perkembangan bertahap dari operasi 
benda konkret ke operasi dengan simbol dan sistem simbol [9]. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 
abstraksi berkaitan dengan mampu atau tidaknya siswa untuk melakukan operasi dalam matematika. 
Operasi dalam matematika tersebut dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian, pembagiandan 
seterusnya. 

Hasil abstraksi menurut [10] diperoleh melalui tiga tahapan, yaitu: 
1. Mengenal persamaan dan mengabaikan perbedaan (the recognition of similarities and the ignoring of 

differences) 
2. Pengenalan dengan konsep yang mewujudkan persamaan (familiarisation with the concept which 

embodies these similarities) 
3. Reifikasi konsep menjadi objek (reification of the concept into an object in its own right). 

 [11] menyebutkan bahwa “Abstracting is first and foremost a constructive process – the building of 
mental structures from mathematical structures”. Kemampuan abstraksi adalah suatu kemampuan untuk 
melakukan proses konstruktif pertama dan terpenting untuk membangun struktur mental dari struktur 
matematis. Struktur matematis yang dimaksudkan berupa sifat dan hubungan antara objek matematika. 
Aktivitas mental konstruktif pada diri siswa tergantung fokus perhatiannya pada struktur yang membentuk 
bagian dari konsep abstrak. Semakin relevan konteksnya, maka semakin kompleks dan penting konsep 
abstrak. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan abstrasi adalah kemampuan 
melakukan aktivitas konstruktif secara sadar baik dalam situasi nyata maupun imajiner untuk membangun 
struktur mental dari struktur matematis. Siswa yang memiliki kemampuan ini akan lebih mudah 
menyelesaikan berbagai permasalahan dalam dunia nyata. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan 
mengubahnya ke dalam struktur atau operasi matematika.  

Abstraksi sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu abstraksi empiris dan abstraksi reflektif. Abstraksi 
empiris menekankan pada sifat tertentu suatu objek yang dapat dirasakan melalui indera namun 
mengabaikan yang lain. Sementara abstraksi reflektif melibatkan dua hubungan mental antara objek seperti 
perbedaan, persamaan, dua, dan lain-lain [12]. 

Kemampuan siswa dalam mengabstraksi suatu objek memiliki perbedaan. Perbedaan ini dapat 
diperhatikan melalui level abstraksi yang dicapai siswa. [5] membedakan interpretasi level abstraksi siswa 
sebabagi berikut. 

1. Level abstraksi sebagai kualitas hubungan antara objek pemikiran dan pemikiran siswa, yakni semakin 

dekat siswa dengan objek maka semakin banyak hubungan yang terbentuk, sehingga objek semakin 

konkret atau semakin kurang tingkat keabstrakannya 

2. Level abstraksi sebagai refleksi dualitas proses-objek, yakni proses pembentukan konsep matematika 

menunjukkan tingkat abstraksi yang lebih rendah daripada konsep sebagai sebuah objek 

3. Level abstraksi sebagai tingkat kompleksitas pemikiran konsep matematika, yakni semakin kompleks 

pemikiran suatu konsep, maka menunjukkan tingkat abstraksi yang lebih tinggi 

 

 

Sementara [13] membedakan level abstraksi menjadi tiga, yang dapat dilihat melalui tabel berikut. 

 

Tabel 1. Level Abstraksi 
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Level abstraksi Deskripsi 

Level 1 Siswa hanya mampu membilang tanpa mengetahui maknanya  

Level 2 Siswa mampu membilang dengan melibatkan simbol namun belum mampu 

menghitung 

Level 3 Siswa mampu menghitung dan memaknai setiap simbol bilangan 

B. Pemodelan Matematika 

Pemodelan merupakan proses yang penting dalam pembelajaran matematika untuk membangun 
representasi matematis dari suatu masalah. Hal ini ditegaskan oleh [14] “Modelling means understanding a 
realistic problem, setting up a model of the problem and finding a solution by working on the model 
mathematically”. Pemodelan berarti memahami masalah yang realistis, menyiapkan model masalah dan 
menemukan solusi dengan mengerjakan model secara matematis. Kemampuan pemodelan matematis 
merupakan kecakapan siswa dalam membuat model matematis dari masalah nyata untuk dapat 
menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat.  

Menurut [15], ketika kita menghadapi suatu permasalahan dan dalam menyelesaikannya digunakan 
penyelidikan, penalaran dan juga terstruktur secara matematis inilah yang dinamakan pemodelan 
matematika. Adapun hasil dari pemodelan tersebut adalah sebuah model yang merepresentasikan keadaan 
yang dimodelkan secara matematis sesuai dengan pengalamannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan [16] 
bahwa pemodelan merupakan representasi realitas yang dibangun dengan menggunakan tingkat abstraksi. 
Adapun beberapa poin terkait pemodelan adalah : 
1. Pemodelan merupakan sebuah proses yang siklik 
2. Memodelkan menggunakan pendekatan matematika 
3. Pemodelan dapat menjadi awal untuk mendalami materi matematika selanjutnya 
4. Pemodelan merupakan sesuatu yang sistematis 
5. Dalam pemodelan, berbagai solusi yang ada dapat diterima dengan bentuk yang tidak tunggal. 

Berkaitan dengan pernyataan di atas yang mengatakan bahwa pemodelan matematika merupakan suatu 
proses yang berlangsung secara terus menerus membentuk suatu siklus, [17] menggambarkan proses 
pemodelan matematika melalui bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Pemodelan Matematika 

 

Pada gambar di atas, diperlihatkan ada beberapa tahapan dalam satu siklus pemodelan. Suatu 
pemodelan matematika dimulai dari adanya masalah nyata. Permasalahan nyata tersebut disederhanakan ke 
dalam model realistik. Model realistik yang terbentuk diabstraksi menjadi model matematika. Model 
matematika digunakan untuk mencapai hasil matematis yang kemudian diinterpresentasikan sebagai 
bentuk pemecahan masalah nyata. 

Pemodelan matematika tidak hanya sekedar bertujuan untuk menghadirkan soal cerita bagi siswa, tetapi 
menekankan siswa agar mampu menerapkan konsep yang dipelajari di kelas ke dalam dunia nyata. 
Pemodelan matematika juga dapat digunakan siswa untuk menganalisis situasi, menarik kesimpulan, dan 
membuat prediksi dari suatu masalah yang dihadapi[18]. [19] menjelaskan bahwa pemodelan melibatkan 
penyederhanaan, membuat asumsi, mengidentifikasi fitur dan menentukan mana yang penting. Hal ini 
melibatkan hubungan antar fitur, mengidentifikasi variabel dan kemudian membuat model matematika. 
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Menurut [20] siswa mulai memodelkan aktivitas matematika secara informal dan seiring berjalannya 
waktu berubah secara bertahap dan berkembang menjadi model penalaran matematis yang lebih formal. 
Namun tetap berakar pada pengalaman pengetahuan siswa. Siswa memodelkan aktivitas matematika 
informal dan kemudian melanjutkan tugas lain yang mengarah pada pemahaman yang lebih formal tentang 
apa yang mereka pelajari. Hal tersebut didukung oleh  hasil penelitian yang dilakukan [21] pemodelan 
matematika berkonstribusi pada pelaksanaan pembelajaran karena memungkinkan siswa untuk 
memberikan konteks nyata terhadap apa yang dipelajari, mendiskusikan situasi baru dan konten 
matematika dengan siswa lain dan meningkatkan pengembangan kemampuan matematika yang terkait 
khususnya dengan pemodelan dan interpretasi.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemodelan matematika dimulai dengan 
pengalaman yang konkret yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian menjadi 
jembatan menuju dunia matematika yang abstrak. Setelah siswa mampu membuat model matematika yang 
abstrak maka diperlukan perhitungan matematika untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian 
hasilnya dikembalikan pada ranah konkret. Dengan demikian pemodelan matematika dimulai dengan 
pengalaman dunia nyata dan akan kembali pada dunia nyata. 

C. Kemampuan Berpikir Abstrakdalam Pemodelan Matematika 

Pada bagian sebelumnya telah dikatakan bahwa pemodelan merupakan sebuah proses dalam 
matematika yang digunakan untuk mengubah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menjadi  bentuk 
matematika yang lebih abstrak. Dengan menggunakan pemodelan diharapkan siswa mampu memecahkan 
masalah matematika apapun bentuknya. Seperti yang dikatakan oleh Zbiek & Conner [18], pemodelan 
tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sempit tetapi pemodelan memiliki manfaat yang luas karena 
dengan menguasai pemodelan maka siswa dapat menyelesaikan berbagai masalah matematika. 

Adapun dalam memodelkan, dibutuhkan kemampuan abstraksi di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada 
Gambar 1 di atas yang menggambarkan siklus dari proses pemodelan matematika, yakni : 
1. Adanya permasalahan nyata 
2. Membuat model realistis dari masalah tersebut 
3. Membentuk model matematika, lalu 
4. Menemukan solusi dalam bentuk matematika 

Berdasarkan siklus tersebut, dapat dilihat bahwa letak penggunaan kemampuan abstraksi dalam 
pemodelan matematika. Kemampuan abstraksi dibutuhkan saat proses pemodelan masuk ke tahap ketiga. 
Dengan kata lain, kemampuan abstraksi digunakan ketika membuat model realistis menjadi model 
matematika. 

Model matematika adalah bentuk representasi dari model realistis yang masih menggunakan bahasa 
verbal ke dalam bahasa matematis atau yang dikenal dengan istilah matematisasi. [1] menyatakan bahwa 
proses matematisasi adalah sebuah proses menerjemahkan masalah dunia nyata ke bentuk matematika 
dengan menggunakan pola, asumsi maupun konsep. Adapun dalam proses menerjemahkan dibutuhkan 
simbol-simbol matematika untuk menyampaikan konsep yang ingin disampaikan. Hal ini sejalan dengan 
fungsi dari penggunaan simbol sebagai alat komunikasi agar bahasa menjadi semakin mudah dipahami dan 
dapat menggambarkan ide atau konsep yang ada pikiran kita [7].  

Berkaitan dengan penggunaan simbol pada proses pemodelan, perlu dipahami bahwa dalam 
menentukan simbol yang benar dan tepat untuk merepresentasikan masalah yang ada membutuhkan suatu 
kemampuan, dan kemampuan ini disebut kemampuan abstraksi. Hal ini didukung dari definisi sebelumnya 
yang mengatakan bahwa abstraksi adalah suatu proses yang bertahap dimulai dari penggunaan benda 
konkret menjadi simbol. 

Kemampuan abstraksi yang terjadi pada tahap ini dibangun dari bentuk representasi terhadap masalah 
yang ada untuk dijadikan acuan dalam proses berikutnya[17]. Pada tahap ini, kemampuan abstraksi 
berperan dalam proses representasi bahasa verbal ke dalam bahasa matematis dengan menggunakan 
simbol-simbol yang abstrak. Berikut diberikan contoh terkait kemampuan abstraksi berdasarkan siklus 
pemodelan matematika. 

 
 
 
 
 

Tabel 2. Contoh Terkait Kemampuan Abstraksi dalam Pemodelan Matematika 
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Penyelesaian Permasalahan Tahap Pemodelan 

Seorang anak ingin meletakkan vas bunga di 

tengah meja yang berbentuk jajaran genjang. 

Bagaimanakah cara anak agar meletakkannya 

dengan benar?  

Tahap pertama 

Diberikan masalah nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap kedua. 

Dibuat model realistis dari masalah. 

 

Dalam hal ini, model realistis dari masalah 

yang dimaksud adalah gambar jajar genjang. 

Akan dibuktikan  :  AT = CT 

     BT = DT 

 

Tahap ketiga 

Dibentuk model matematika dari 

permasalahan dengan memanfaatkan 

kemampuan abstraksi yang dimiliki. 

 

Pada permasalahan, setelah diberikan model 

realistis pada tahap ke dua, maka dituliskan 

model matematika dari apa yang ingin 

dibuktikan dengan menggunakan simbol-

simbol. Tidak lagi menggunakan bahasa 

sehari-hari, melainkan bahasa matematika. 

Bukti : 

ABCD jajar genjang, maka : 

AB // DC , AB = DC 

AD // BC, AD = BC 

 CDT =  DBA 

 DCA =  CAB 

  ABT     CDT (sudut, sisi, sudut) 

Sehingga, AT = CT dan BT = DT 

Tahap keempat 

Berdasarkan model matematika yang telah 

dituliskan, dilakukan proses pembuktian atau 

perhitungan sehingga diperoleh solusi dalam 

bentuk matematika. 

 

Dalam hal ini digunakan simbol-simbol 

matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

Jadi, anak dapat meletakkan vas bunga di tengah 

dengan benar pada titik potong diagonal meja yang 

berbentuk jajaran genjang tersebut.  

 

Kembali ke tahap pertama. 

Setelah diperoleh solusi dalam bentuk 

matematika, maka solusi tersebut 

diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari dan 

dikaitkan dengan masalah awal. 

 
Selain itu, keterkaitan ini akan semakin nampak apabila abstraksi dipandang sebagai sebuah proses 

generalisasi [22]. Kaitannya nampak pada tahapan generalisasi yang disampaikan oleh Mason [23] yakni : 

1. Persepsi umum (mengenal pola) 

2. Ekspresi umum (menguraikan pola yang diperoleh menggunakan aturan yang berlaku) 

3. Ungkapan simbolis umum (menghasilkan sebuah formula yang sesuai untuk penyelesaian) 
4. Manipulasi generalisasi (menggunakan semua informasi sebelumnya untuk memecahkan masalah). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran kemampuan abstraksi dalam pemodelan 
matematika terletak pada proses membentuk model matematika. Dalam proses pembentukan ini 
dibutuhkan simbol-simbol yang tepat untuk merepresentasikan maksud atau ide. Dengan kata lain, 
kemampuan abstraksi berperan dalam penentuan simbol yang akan digunakan agar masalah dapat 
terpecahkan. 

A 

C D 

B 

T 
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III. SIMPULAN 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan abstraksi adalah 
bagian dari proses pemodelan matematika yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan penggunaan 
simbol dan sistem simbol. Hal ini dapat dilihat dari tahapan siklus pemodelan. Pada siklus tersebut, 
diperlukan kemampuan abstraksi terkait merepresentasikan bahasa verbal dalam masalah nyata menjadi 
bahasa matematis dengan penempatan simbol-simbol yang tepat. 
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