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Abstrak—Matematika tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari 

hal yang sederhana sampai yang komplek. Dengan makin berkembangnya teknologi, 

maka penguasaan matematika menjadi semakin penting. Tetapi pada kenyatannya, 

matematika justru merupakan salah satu mata pelajaran yang sering tidak disukai dan 

menjadi momok bagi siswa. TIK (Teknologi Informasi dan Komputer) dapat berperan 

dalam pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran matematika yang selama ini 

dianggap sangat ‘menakutkan’ tidak perlu terjadi karena prosesnya diberikan secara 

menarik dan menyenangkan. 

Kata kunci: Literasi, Matematika, TIK, Wolfram-Alpha 

I. PENDAHULUAN 

 

Matematika tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir dalam setiap aktivitas sehari-hari, 

mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, entah disadari atau tidak kita pasti menggunakan 

Matematika. Contohnya saat kita membeli mengisi pulsa HP, naik Gojek, mengikuti resep, atau 

mendekorasi rumah, kita menggunakan prinsip matematika. Orang-orang telah menggunakan prinsip yang 

sama ini selama ribuan tahun, di berbagai negara dan benua.  

Matematika bersifat universal. Bahasa matematika adalah angka, bukan bahasa Inggris atau Jerman 

atau Rusia. Jika kita berpengalaman dalam bahasa angka ini, kita dapat membuat keputusan penting secara 

efektif. Matematika dapat membantu kita untuk berbelanja dengan bijak, membeli asuransi yang tepat, 

merombak rumah dengan anggaran yang sesuai, memahami pertumbuhan populasi, atau bahkan dapat 

membantu kita memenangkan pertaruhan dalam pertandingan sepakbola.  

Matematika juga digunakan pada berbagai bidang ilmu yang lain. Ilmu pengetahuan alam dan 

matematika sangat terkait, terutama di bidang kimia, astronomi, dan fisika. Siswa yang tidak dapat 

menguasai keterampilan aritmatika dasar akan berjuang untuk membaca grafik dan grafik ilmiah. 

Matematika yang lebih kompleks, seperti geometri, aljabar dan kalkulus, dapat membantu siswa 

memecahkan masalah kimia, memahami pergerakan planet dan menganalisis penelitian ilmiah. 

Matematika juga penting dalam ilmu praktis, seperti teknik dan ilmu komputer. Siswa mungkin harus 

menyelesaikan persamaan saat menulis program. 

Dalam ilmu sosial, seperti sejarah, seringkali siswa diminta untuk memahami tabel dan grafik yang 

tentang data historis atau informasi tentang kelompok etnis. Di kelas geografi, siswa mungkin perlu 

memahami bagaimana elevasi suatu daerah mempengaruhi populasi atau memetakan sejauh mana populasi 

yang berbeda memiliki rentang kehidupan rata-rata yang berbeda. Pengetahuan tentang matematika dasar 

dan rumus memungkinkan siswa memahami informasi statistik. 

Melihat pentingnya Matematika tersebut, seharusnya Matematika menjadi salah satu pelajaran 

terpenting yang harus dikuasai oleh setiap siswa yang ingin meraih sukses dalam kehidupannya. Tetapi 
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pada kenyataanya Matematika justru merupakan salah satu mata pelajaran yang sering tidak disukai dan 

menakutkan bagi siswa di Indonesia, bahkan di negara-negara maju seperti Amerika, dan Inggris. Untuk 

membuat pembelajaran Matematika lebih menyenangkan, saat ini banyak ditemukan aplikasi maupun 

games yang membantu dan memudahkan siswa dalam memahami konsep matematika, latihan soal, dan 

problem-solving. 

Makalah ini akan membahas beberapa aplikasi yang dapat membantu guru dan siswa, bahkan orang 

tua, dalam pembelajaran Matematika. Aplikasi-aplikasi ini dapat diakses menggunakan komputer meja, 

komputer tablet, dan perangkat bergerak. Siswa sudah tidak asing dalam menggunakan komputer, tablet, 

dan papan pintar saat belajar, sehingga keberadaan dari aplikasi-aplikasi ini dapat membuat pembelajaran 

matematika menjadi lebih menyenangkan. Dalam makalah ini juga akan dibahas tantangan-tantangan yang 

dihadapi oleh guru, siswa dan orang tua dalam pembelajaran matematika berbasis komputer.seminar.  

II. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

Ada bebarapa faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya pembelajaran matematika, antara lain 

kurikulum dan buku teks, guru, murid, dan orang tua. Sering kali kita temui buku teks pelajaran 

matematika memiliki tampilan yang tampil kurang menarik dan menakutkan, dengan fisik yang tebal 

berisikan teori-teori dan rumus-rumus. Isi dari buku matematika terasa sangat abstrak dan kurang ada 

konteks dengan kasus riil dalam dunia nyata. Misalkan, ketika membahas tentang limit atau integral 

langsung saja teori limit dan integral, sehingga kurang menarik. Seharusnya buku teks disajikan dengan 

konteks kehidupan sehari-hari agar seseorang terutama anak bisa merasa terlibat.    

Guru sebagai ujung tombak dalam keberhasilan pembelajaran matematika harus mempunyai strategi 

yang pas dalam mengajarkan murid-muridnya, sehingga apa yang disampaikan oleh seorang guru dapat 

dimengerti oleh mereka. Di dalam mengajarkan matematika, sebaiknya guru jangan menggunakan metode 

ceramah yang akan membuat siswa menjadi jenuh dan tidak bersemangat, gunakan lah metode belajar 

yang bervariasi yang akan membuat siswa berpartisifasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu suasana 

belajar harus fun atau menyenangkan sehingga siswa tidak terbebani dengan soal–soal matematika yang 

dianggap sulit tersebut. Namun dalam pembelajaran pun harus tetap fokus terhadap apa yang diajarkan 

supaya apa yang disampaikan menjadi prioritas utama dalam pembelajaran. Seorang guru pun harus selalu 

bisa tersenyum kepada murid–muridnya, baik murid yang dianggap pintar atau sebalikya. Seorang guru, 

khususnya guru matematika, harus bisa memotivasi siswa yang kurang bisa memecahkan permasalahan 

matematika. Hindari kata-kata: sulit, sukar, susah, tidak bisa, tidak mungkin, dan tidak mampu, yang 

membuat para murid menjadi minder, down dan akhirnya malas dan tidak suka dengan matematika. 

 Faktor terakhir adalah asumsi bahwa matematika itu sulit dari si anak sendiri. Matematika sudah 

telanjur dianggap sebagai sesuatu yang susah sehingga tertanam dalam pada anak membuatnya malas 

untuk belajar. Anak-anak kurang tertarik saat mereka tidak melihat tujuan atau manfaat dari materi yang 

mereka pelajari. Untuk itu penting untuk terus menunjukkan kepada mereka bagaimana matematika 

berguna dalam kehidupan nyata. Misalkan, libatkan mereka dalam kegiatan seperti memasak, dimana 

dalam kegiatan keseharian ini kita memerlukan pengukuran, perlu tahu waktu, suhu dan uang. Contoh lain, 

anak kecil bisa diminta mengurutkan koin, yang lebih tua bisa membantu memperkirakan pengeluaran saat 

berbelanja. 

Anak-anak selalu tertarik pada game, terutama bila ada unsur persaingan dengan teman, orang tua atau 

saudara kandung. Beberapa situs online, seperti Mathville (www.mathville.com/), Dreambox 

(www.dreambox.com/) menyediakan pengajaran Matematika berbasis game. 
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III. PENGAJARAN MATEMATIKA BERBASIS TIK 

Penggunaan teknologi informasi dan komputer (TIK) dalam klas merupakan hal yang lumrah. Siswa 

juga sudah tidak asing dengan teknologi ini. Dalam matematika, alat ini bisa sangat berguna bagi guru 

dalam melibatkan siswa terhadap materi dan pelajaran baru. Situs online dan aplikasi menawarkan kepada 

guru berbagai rencana pelajaran Matematika. Akan tetapi dengan begitu banyak pilihan, kadang sulit untuk 

menemukan situs maupun aplikasi yang sesuai dengan keperluan guru maupun siswa. 

A. National Library of Virtual Manipulatives (NLVM) 

National Library of Virtual Manipulatives (NLVM) (nlvm.usu.edu) adalah situs untuk belajar 

matematika berbasis virtual manipulatip. Materi dalam situs ini disusun berdasarkan lima kategori 

matematika (Angka dan operasi, Aljabar, Geometri, Pengukuran, Analisis Data dan Probabilitas) dan 

empat tingkat kelas (PreK-2, 3-5, 6-8, 9-12), seperti terlihat pada Gambar 1. Fitur khusus dari NLVM 

adalah eNLVM, yang memungkinkan guru untuk memperkaya materi pelajaran. Selain itu juga tersedia 

eModules, yang memuat rencana pelajaran, aktivitas online, dan penilaian online. Guru dapat mengubah 

pelajaran dan aktivitas sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu memodifikasi, membuat, mengatur ulang, dan 

menghapus aktivitas, instruksi, dan pertanyaan. Selain itu guru juga bisa berbagi materi dengan guru lain 

untuk berkolaborasi dalam mengembangkan materi ajar. 

 

GAMBAR 1. KATEGORI DAN TINGKATAN DALAM  NLVM 

 

B. Interactive White Board Mathematic 

Interactive White Board (iwbmath.wordpress.com) dirancang untuk membantu guru menemukan 

materi yang dapat digunakan mengajar secara interactive dan menarik. Materi di IWB dipisahkan dalam 

tingkatan kategori, yaitu k-2, 3-5, 6-8. Dalam setiap tingkatan terbagi dalam beberapa jenis materi, seperti 

konsep penalaran aljabar, operasi bilangan, geometri, analisis data dan probabilitas. Sebagian besar bahan 

bisa digunakan sebagai pelajaran kelas utuh tapi juga bisa dipisahkan menjadi kelompok kecil dan praktik 

tersendiri. Karena semakin banyak materi yang tersedia, situs ini selalu diperbarui dengan informasi-

informasi terbatu. Salah satu tool untuk pembelajaran penalaran aljabar secara simulasi terlihat pada 

Gambar 2. 
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GAMBAR 2. MESIN FUNGSI UNTUK PEMBELAJARAN PENALARAN ALJABAR 

C. Wolfram Alpha 

Conrad Wolfram (www.computerbasedmath.org) berpendapat bahwa pengajaran matematika saat ini 

lebih ditekankan pada kemampuan berhitung, yang sebenarnya perkerjaan ini dapat dilakukan dengan 

mudah dengan komputer. Oleh karena itu Wolfram menyarankan agar sekolah berhenti mengajar 

menghitung dan mulai mengajar matematika yang sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita 

menggunakan Matematika untuk memecahkan masalah atau mencari jawaban atas beberapa persoalan. 

Sedangkan saat di sekolah, siswa diajari matematika untuk menyelesaikan persoalan sederhana yang 

solusinya harus dihitung menggunakan banyak perhitungan manual. 

Menurut Wolfram, dalam mengajar Matematika sebaiknya siswa diperbolehkan menggunakan 

komputer untuk membantu perhitungan dan guru lebih fokus pada mengajarkan bagaimana 

menterjemahkan persoalan nyata menjadi permasalahan matematika. Perbedaan model pengajaran 

matematika saat ini dan model pengajaran matematika berbasis komputer dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

GAMBAR 3. MESIN FUNGSI UNTUK PEMBELAJARAN PENALARAN ALJABAR 

Menurut Wolfram materi matematika yang diajarkan saat ini fokus terbesarnya adalah pada tahap 3, 

yaitu melakukan perhitungan secara manual, dan tahap lain kurang diperhatikan. Selain itu permasalahan 

yang dibahas terlalu sederhana dan kurang sesuai dengan kondisi di dunia nyata. Jika kita ingin mengajari 

siswa bagaimana memecahkan masalah dunia nyata, kita perlu mulai memberi mereka masalah dunia nyata 

dan memberikan porsi waktu yang sama pada setiap tahapan. Untuk mendukung pengajaran berbasis 

komputer ini Wolfram mengembangkan perangkat lunak Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com) yang 
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tampilan mukanya tampak seperti pada Gambar 4. Wolfram Alpha mampu melakukan perhitungan dengan 

cepat untuk berbagai persoalan matematika, seperti Aljabar, Kalkulus, Logika, dll. Wolfram Alpha bukan 

hanya mampu memberi solusi tetapi juga mampu menunjukkan langkah-langkah dalam menemukan solusi. 

 

GAMBAR 4. GUI DARI WOLFRAM ALPHA 

 

IV. TANTANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS TIK 

1) Mayoritas aplikasi yang tersedia untuk membantu pengajaran matematika tersedia dalam bahasa 

Inggris, sehingga diperlukan usaha ekstra baik oleh guru maupun siswa untuk memanfaatkan aplikasi-

aplikasi ini. 

2) Penguasaan materi oleh guru mempengaruhi bagaimana TIK digunakan. Oleh karena itu, agar 

pengajaran matematika berbasis TIK dapat berjalan secara efektif penguasaan materi dan TIK oleh guru 

harus ditingkatkan. Pemilihan dan penerapan sumber daya TIK harus dilakukan agar sesuai dengan 

kebutuhan materi yang diajarakan. 

3) Penggunaan TIK dalam  pembelajaran matematika menuntut perubahan peran dan cara guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Dengan prinsip belajar konstruktivisme guru diharapkan berfungsi 

sebagai fasilitator siswanya, baik di dalam  kelas  maupun  di  luar  kelas. Kemajuan  TIK  diharapkan  

dapat  dimanfaatkan  guru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran yang dilaksanakan. 

Paradigma baru  menuntut  pembelajaran  berpusat  pada siswa,  interaktif,  bersifat  menyelidiki, konteks  

dunia  nyata,  berbasis  tim  (kooperatif),  stimulasi  ke  segala  indera,  dan  alat multimedia  dengan  

memanfaatkan  berbagai  teknologi  pendidikan. 

4) Penggunaan TIK  memerlukan perubahan  dalam  tujuan,  isi,  dan  aktivitas pembelajaran,  serta  

cara penilaian   hasil   belajar   siswa. Tantangan  mendasar  pada  pembelajaran  matematika adalah 

implementasi kurikulum  baru,  yang memiliki konteks  ke dunia  nyata,  dan  menerapkan TIK dalam 

pembelajaran.  

 

V. KESIMPULAN 

TIK sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika pada saat sekarang ini. Guru dapat 

memanfaatkan TIK dalam membantu pelaksanaan tugas pokoknya. Materi pembelajaran dapat dibuat lebih 
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menarik sehingga siswa akan lebih termotivasi dalam belajar. Selain itu, siswa dan guru mudah 

mendapatkan pengkayaan materi ajar sehingga akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi 

tersebut. Dengan penggunaan TIK yang efektif dan efisien, optimal, menarik dan merangsang kreatifitas, 

TIK menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan diberbagai bidang pendidikan, 

khususnya matematika.  

Namun, penerapan TIK dalam pengajaran matematika juga memiliki banyak tantangan yang harus 

dihadapi, seperti penguasaan materi pembelajaran dan TIK yang perlu ditingkatkan, ketersediaan sarana 

dan prasarana yang belum memadai, kurikulum yang perlu disesuaikan, dll. 
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