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Abstrak— Penelitian yang dialakukan oleh professor Jo Boaler dan Carol Dweck 

tentang mindset atau pola pikir siswa, guru, orang tua dan masyarakat terhadap belajar 

matematika mengungkapkan beberapa mitos belajar matematika yang pada akhirnya 

menggagu kesusuksesan belajar matematika siswa. Kebanyakan orang memiliki 

hubungan yang tidak baik dengan matematika, mereka sering tidak menyukai 

matematika atau mereka merasa tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang berhubungan 

dengan matemtika. Namun, beberapa orang masih menyukai matematika dan ada juga 

yang benar-benar alergi mendengar kata matematika. Perbedaan antara mereka yaitu 

pengalaman yang mereka punya selama belajar matematika.Maka akan dibahas mitos 

yang meghambat belajar matematika siswa. 

Kata kunci: Mindset, Kesalahan, Kecepatan, Matematika, Mitos. 

I. PENDAHULUAN 

Kebanyakan orang memiliki hubungan yang tidak baik dengan matematika, mereka sering tidak 
menyukai matematika atau mereka merasa tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan 
matematika. Namun, beberapa orang masih menyukai matematika dan ada juga yang benar-benar alergi 
mendengar kata matematika. Perbedaan yang ada diantara mereka yaitu pengalaman yang mereka miliki 
selama belajar matematika. Berdasarkan video “youcubed” yang dicetuskan oleh professor pendidikan 
matematika di Stanford university dikatakan bahwa cara matematika diajarkan khususnya di amerika 
serikat secara monoton, abstrak, tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Begitulah cara orang-
orang salah memahami matematika. Anda bisa saja menjadi orang yang beruntung karena mendapatkan 
matematika diajarkan sebagai materi yang nyata dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tapi 
mungkin saja Anda adalah orang yang kurang beruntung karena mendapatkan matematika diajarkan 
sebagai materi yang monoton, kering dan terlalu abstrak.  

Penelitian yang dilakukan oleh professor Jo Boaler dan Carol Dweck tentang mindset atau pola pikir 
siswa, guru, orang tua dan masyarakat terhadap belajar matematika mengungkapkan beberapa mitos 
belajar matematika yang pada akhirnya mengganggu kesusuksesan belajar matematika siswa.  

Rumusan masalah dari studi literatur ini adalah bagaimana mitos matematika yang beredar? Tujuan 
studi literatur ini adalah untuk menunjukkan bahwa mitos tentang matematika yang beredar salah. Untuk 
menyebarkan penelitian tentang otak dan keammpuan belajar matematika.  Manfaat penelitian 
Memperbaiki pemahaman siswa, guru, orang tua dan masyarakat tentang belajar matematika 

 

II. METODE PENELITIAN 

Makalah ini merupakan hasil kajian studi literatur yang dihimpun dari beberapa referensi termasuk 
jurnal di bidang pendidikan matematika dan jurnal prikologi terkait mitos tentang belajar matematika.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik 
(gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan 
penemuan secara logis, dan mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.  

A. Math person (Carol dweck mindset) 

Setiap orang bisa hebat dalam bidang matematika dan setiap orang bisa menumbuhkan otak mereka. 
Kita bisa menelaah tentang mindset menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fixed mindset, atau cara 
berpikir yang statis/sama. Dan yang kedua adalah growth mindset yaitu mindset yang sudah berkembang. 
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It turns out that even believing you are smart - one of the fixed mindset messages – is damaging, 

as students with this fixed mindset are less willing to try more challenging work or subjects 

because they are afraid of slipping up and no longer being seen smart. Students with a growth 

mindset take on hard work, and they view mistakes as a challenge and motivation to do more [1].  

 

Orang fixed mindset cenderung menghindar ketika ada tantangan baru, menutup diri dan mengatakan 

tidak bisa dan tidak mungkin. Sementara growth mindset menyukai tantangan dan dijadikan lahan untuk 

belajar dan upgrade diri. Orang fixed mindset tidak menyukai perubahan, tidak senang, menyalahkan 

keadaan atau menyalahkan orang lain. Cenderung suka marah marah dan menjadi stress. Sementara 

growth mindset selalu siap menerima perubahan, karena dia tahu, hanya perubahan yang membuat dia 

semakin maju. Orang fixed mindset selalu mencari alasan, ketika diberi masalah dia mencari alasan. 

Sementara growth mindset selalu mencari solusi, ketika diberi masalah dia mencari solusi apa yang bisa 

diberikan dan memecahkan masalah. Orang fixed mindset melihat peluang sebagai masalah, sementara 

growth mindset justru melihat dan menganggap masalah sebagai peluang. Orang fixed mindset anti 

kritikan, ketika ada yang mengkritik dia justru marah, jengkel dan stress. Sementara growth mindset siap 

belajar dan siap dievaluasi. Ketika menerima kritikan, bukan marah justru diam dan mencoba 

mengevaluasi diri. Fixed Mindset sangat menyukai comfort zone atau zona nyaman. Sementara growth 

mindset anti comfort zone, atau siap untuk maju. Fixed Mindset merasa setiap usaha yang dilakukan sia 

sia. Sementara growth mindset merasa bahwa kegagalan adalah pembelajaran. Ia merasa bahwa tidak ada 

usahanya yang sia-sia. Tapi dari setiap usahanya, pasti ada pembelajaran yang dia peroleh untuk maju 

menuju masa depannya. 

B. Memuji anak karena dia pintar 

Karena ternyata beberapa jenis pujian bisa menjadi bumerang. Secara khusus, mengatakan anak-anak 

mereka pintar bisa membuat mereka bertindak bodoh. Dan di sini adalah bukti. Ketika memuji anak-anak 

karena kemampuan mereka, membuat mereka fokus pada mencari yang baik-bukan pada belajar anak-

anak dipuji karena kecerdasan mereka ingin tetap membuktikan diri dengan baik-baik. Ini mungkin suara 

yang bagus, tapi itu sebenarnya kontra-produktif. 

 

Dalam serangkaian tentang percobaan pada siswa kelas 5 Amerika, peneliti Claudia Mueller dan 

Carol Dweck menemukan bahwa anak-anak berperilaku sangat berbeda tergantung pada jenis pujian yang 

mereka terima. 

 

Anak-anak yang dipuji karena kecerdasan mereka cenderung untuk menghindari tantangan. 

Sebaliknya, mereka lebih suka tugas mudah. Mereka juga lebih tertarik pada berdiri kompetitif mereka - 

bagaimana mereka diukur Facebook relatif terhadap orang lain - dari mereka untuk belajar bagaimana 

memperbaiki kinerja masa depan mereka. 

S 

Sebaliknya, anak-anak yang dipuji atas usaha mereka menunjukkan kecenderungan yang berlawanan. 

Mereka lebih memilih tugas yang menantang - tugas mereka akan belajar Dan anak-anak memuji untuk 

usaha lebih tertarik untuk belajar strategi-strategi baru untuk sukses daripada mereka untuk mencari tahu 

bagaimana anak-anak lainnya telah dilakukan. 

 

Anak-anak berbeda dalam hal yang lain juga. Dibandingkan dengan anak-anak memuji atas usaha 

mereka, anak-anak yang terbiasa dipuji karena kemampuan mereka 1) Lebih cenderung menyerah setelah 

kegagalan 2) Lebih cenderung berkinerja buruk setelah kegagalan 3) Lebih mungkin untuk 

menggambarkan seberapa baik lakukan pada tugas. 

 

Anak-anak dipuji karena kecerdasan mereka lebih mungkin untuk melihat kegagalan mereka sebagai 

bukti kecerdasan rendah.Ketika Anda memuji anak-anak untuk kecerdasan mereka, mereka belajar untuk 

melihat kegagalan mereka sebagai bukti kebodohan. Dalam percobaan oleh Mueller dan Dweck, anak-

anak diberi masalah agak sulit untuk memecahkan. Ketika setiap anak selesai, ia berkata "Wow, kau 

benar-benar baik pada masalah ini. Kau punya .... Suatu skor sangat tinggi "(Mueller dan Dweck 2002). 

C.  Kesalahan 

Dalam pembelajaran matematika siswa sering sekali melakukan kesalahan. Menganalisis kesalahan 

dari siswa diperlukan untuk mendapatkan solusi dalam proses pembelajaran. Banyak para ahli yang 

mendefinisikan analisis kesalahan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia [4] analisis adalah penyelidikan suatu 



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-57 

 

peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk 

perkaranya, dan sebagainya. Sedangkan kesalahan dalam Kamus Bahasa Indonesia [4] adalah 

kekeliruan,perbuatan yang salah (melanggar hukum dan sebagainya). Saat belajar matematika, siswa 

harus berani melakukan kesalahan karena dengan melakukan kesalahan otak siswa semakin berkembang. 

D. Cepat Berarti Pintar 

Guru menggunakan tes dengan niat baik, tapi mereka menggunakan tes tanpa pengetahuan pentingnya 

bukti-bukti ilmiah dari neurosains. Penelitian sangat menekankan bahwa penggunaan waktu selama tes 

memunculkan kecemasan matematika pada siswa. Para pendidik telah menyaksikan dampak dari 

kecemasan matematika selama beberapa dekade. Tapi, hanya beberapa tahun terakhir diketahui bahwa tes 

yang memiliki batas waktu adalah salah satu penyebab munculnya kecemasan matematika 

One reason that teachers give timed tests is to encourage students to work quickly with math, to help 

them achieve highly on math tests. But giving students timed tests often achieves the opposite of this 

goal—instead creating math anxiety and a fear of mathematics that hinders future test performance. 

 

All educators want students to succeed in math and develop a love of math, but policies that 

require testing young children under timed conditions may be inadvertently achieving the 

opposite. 

E. Matematika Tidak Berhubungan dengan Matematika yang Lain 

Koneksi matematika merupakan salah satu kemampuan yang menjadi tujuan pembelajaran 

matematika. Koneksi matematika terjadi antara matematika dengan matematika itu sendiri atau antara 

matematika dengan di luar matematika dan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dengan 

kemampuan koneksi matematika, selain memahami manfaat matematika, siswa mampu memandang 

bahwa topik-topik matematika saling berkaitan. 

 

National Council of Teachers of Mathematics [4] merumuskan tujuan pembelajaran matematika yaitu 

terdiri dari lima kemampuan dasar matematika yang merupakan standar yakni pemecahan masalah 

(problem solving), penalaran dan bukti (reasoning and proof), komunikasi (communication), koneksi 

(connections), dan representasi (representation). 

 

Gagasan koneksi matematika telah lama diteliti oleh W.A. Brownell tahun    1930-an, namun pada 

saat itu ide koneksi matematika hanya terbatas pada koneksi pada aritmetik (Bergeson, 2000:37). Koneksi 

matematika diilhami oleh karena ilmu matematika tidaklah terpartisi dalam berbagai topik yang saling 

terpisah, namun matematika merupakan satu kesatuan. Selain itu matematika juga tidak bisa terpisah dari 

ilmu selain matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Tanpa koneksi matematika 

maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang saling 

terpisah [5]. Konsep-konsep dalam bilangan pecahan, presentase, rasio, dan perbandingan linear 

merupakan salah satu contoh topik-topik yang dapat dikait-kaitkan. 

 

GAMBAR 1. CONTOH PENAMAAN GAMBAR 
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“When student can connect mathematical ideas, their understanding is deeper and more lasting” 

(NCTM, 2000:64). Apabila para siswa dapat menghubungkan gagasan-gagasan matematis, maka 

pemahaman mereka akan lebih mendalam dan lebih bertahan lama. Pemahaman siswa akan lebih 

mendalam jika siswa dapat mengaitkan antar konsep yang telah diketahui siswa dengan konsep baru yang 

akan dipelajari oleh siswa. Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari 

kepada apa yang telah diketahui orang tersebut. Oleh karena itu untuk mempelajari suatu materi 

matematika yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang itu akan mempengaruhi terjadinya 

proses belajar materi matematika tersebut [3]. 

 

NCTM menyatakan bahwa matematika bukan kumpulan dari topik dan kemampuan yang terpisah-

pisah, walaupun dalam kenyataannya pelajaran matematika sering dipartisi dan diajarkan dalam beberapa 

cabang. Matematika merupakan ilmu yang terintegrasi[5] . 

 

F. Matematika Tidak Ada Hubungannya dengan Pekerjaan Sekarang 

Sebuah riset yang dikeluarkan World Economic Forum (WEForum) menyebutkan beberapa bidang 

pekerjaan akan tumbuh tinggi dan semakin meredup pada tiga tahun ke depan. Matematika dan Komputer 

menjadi bidang yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan besar yakni sebesar 3,21 persen hingga 

2020. Kemampuan utama bidang ini adalah analisis data seiring mulai masuknya era Big Data. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melengkapi beberapa mitos atau kesalahpahaman dalam 
belajar matematika dan mengemukakan cara memperbaiki kesalahpahaman dalam belajar matematika 
yang dapat dilakukan oleh siswa, guru dan orang tua. 
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