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ABSTRAK 

 

Ramadan, Yoshida Agung. 2019. “Analisis Kemampuan Berpikir Matematis 

Tingkat Tinggi Berdasarkan Self-Efficacy Matematika pada Accelerated 

Learning Pendekatan Inferentialism”. Tesis. Program Studi Pendidikan 

Matematika. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Dr. Masrukan, M.Si., Pembimbing II Dr. Mulyono, M.Si. 

 

Kata Kunci     Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi, Model Accelerated 

Learning, Inferentialism, Self Efficacy Matematika. 

 

Tujuan penelitan ini adalah (1) menganalisis kualitas pembelajaran model 

accelerated learning pendekatan inferentialism terhadap kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi siswa; (2) menguji pengaruh self efficacy matematika 

terhadap kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa; (3) memperoleh 

deskripsi kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa berdasarkan self-

efficacy matematika pada pembelajaran model accelerated learning pendekatan 

inferentialism. 

Penelitian ini termasuk penelitian mixed method sequential eksplanatory. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes kemampuan berpikir matematis 

tingkat tinggi, angket, observasi, dan wawancara. Populasi penelitian adalah siswa 

kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Banyumas. Data kuantitatif dipilih dengan teknik 

purposive sampling. Data kualitatif diambil berdasarkan angket self efficacy 

matematika sebanyak enam siswa yang mewakili setiap kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah. Teknik analisis data kuantitatif dengan statistika parametrik uji 

proporsi, uji beda proporsi, uji beda rata-rata, uji regresi sederhana. Teknik analisis 

data kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) pembelajaran accelerated learning 

pendekatan inferentialism berkualitas, (2) adanya pengaruh self efficacy 

matematika terhadap kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa; (3) siswa 

yang memiliki self efficacy matematika tinggi mempunyai kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi sebagai berikut subjek T1 mampu memenuhi indikator C6 

(Mengkreasi), C5 (Mengevaluasi), dan C4 (menganalisis), sedangkan subjek T2 

mampu memenuhi indikator C6 (Mengkreasi), C5 (Mengevaluasi), tetapi kurang 

dalam C4 (menganalisis), siswa yang memiliki self efficacy matematika sedang 

mempunyai kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi sebagai berikut subjek 

S1 kurang memenuhi indikator C6 (Mengkreasi), tetapi mampu C5 (Mengevaluasi), 

dan kurang dalam C4 (menganalisis), sedangkan subjek S2 mampu memenuhi 

indikator C6 (Mengkreasi), C5 (Mengevaluasi), dan kurang dalam C4 

(menganalisis) dan terakhir siswa yang memiliki self efficacy matematika rendah 

mempunyai kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi sebagai berikut subjek 

R1 kurang memenuhi indikator C6 (Mengkreasi), tetapi mampu C5 

(Mengevaluasi), dan kurang dalam C4 (menganalisis), sedangkan subjek R2 kurang 

dalam memenuhi indikator C6 (Mengkreasi), tetapi mampu dalam C5 

(Mengevaluasi), dan kurang dalam C4 (menganalisis). 
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ABSTRACT 

 

Ramadan, Yoshida Agung. 2019. “Analisis Kemampuan Berpikir Matematis 

Tingkat Tinggi Berdasarkan Self-Efficacy Matematika pada Accelerated 

Learning Pendekatan Inferentialism”. Thesis. Program of Mathematics 

Education. Postgraduate Program of Universitas Negeri Semarang. 

Supervisor I Dr. Masrukan, M.Si., Supervisor II Dr. Mulyono, M.Si. 

 

Keyword      HOTS, Model Accelerated Learning, Inferentialism, Mathematics Self 

Efficacy. 

 

 The objectives of this research are (1) to analyze the quality of learning in 

the accelerated learning model inferentialism approach to students' high-level 

mathematical thinking skills; (2) testing the effect of mathematical Self Efficacy on 

students' high-level mathematical thinking skills; (3) obtain a description of 

students' high-level mathematical thinking skills based on mathematical Self-

Efficacy in learning the Accelerated Learning model inferentialism approach. 

This research is a sequential explanatory Mixed Method research. Data 

collection techniques using tests of high-level mathematical thinking skills, 

questionnaires, observations, and interviews. The study population was students of 

class XI MIPA SMA Negeri 1 Banyumas. Quantitative data was selected by using 

purposive sampling technique. Qualitative data were taken based on a mathematics 

self-efficacy questionnaire of six students representing each category, namely high, 

medium, and low. Quantitative data analysis techniques with parametric statistics 

proportion test, proportion difference test, average difference test, simple regression 

test. Qualitative data analysis techniques with data reduction, data presentation, and 

drawing conclusions. 

The results showed that (1) Accelerated Learning learning approaches 

quality inferentialism, (2) the influence of Self Efficacy mathematics on students' 

high-level mathematical thinking skills; (3) students who have high mathematical 

self-efficacy have high levels of mathematical thinking ability as follows subject 

T1 is able to meet the indicators C6 (Creating), C5 (Evaluating), and C4 

(Analyzing), while the subject T2 is able to meet the indicators C6 (Creating), C5 

(Evaluating), but lacking in C4 (Analyzing), students who have mathematical self-

efficacy are having high-level mathematical thinking skills as follows S1 subjects 

do not meet the indicators C6 (Creating), but are able to C5 (Evaluating), and 

lacking in C4 (Analyze), while the subject S2 is able to meet the indicators C6 

(Creating), C5 (Evaluating), and lacking in C4 (Analyzing) and finally students who 

have low mathematical self-efficacy have high level mathematical thinking ability 

as follows subject R1 does not meet the C6 indicator ( Creating), but capable of C5 

(Evaluating), and lacking in C4 (Analyzing), while the subjects R2 lacking in 

meeting the indicator C6 (Creating), but capable in C5 (Evaluating), and lacking in 

C4 (analyzing). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran matematika memegang peranan penting bagi siswa dalam 

menghadapi abad 21. Menurut Zubaidah (2016) dalam menghadapi kehidupan abad 

21 yang semakin berkembang, dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang 

harus dimiliki oleh siswa. Senada dengan Marbun, et al (2019) dalam menghadapi 

abad 21, pembelajaran matematika dituntut menekankan aspek keterampilan 

khususnya keterampilan berpikir. Menurut BNSP dalam Nur & Palobo (2018) 

bahwa dalam proses perkembangan teknologi, matematika memegang peranan 

penting dimana penerapanya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Hal ini sejalan dengan Mulyono 

dan Lestari (2016) bahwa peranan penting dalam displin ilmu serta pengembangan 

kemampuan berpikir adalah matematika. Sehingga, penting untuk mempelajari 

matematika dan perlu mata pelajaran matematika yang diberikan kepada semua 

siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif.  

Menurut Redhana (2019) keterampilan abad 21 perlu dikuasai setiap orang 

dalam mengahadapi permasalahan abad 21. Pembelajaran matematika pada abad 

21 mengharuskan siswa memiliki keterampilan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

yang baik dalam menghadapi problematika. Ngilawajan (2013) menjelaskan dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang dimilikinya, diperlukan 

pembelajaran matematika karena salah satu standar kompetensi lulusan mata 

pelajaran matematika dan kompetensi inti pada kurikulum 2013 menjelaskan secara 
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implisit bahwa tujuan pembelajaran matematika sekarang ini berfokus pada 

kemampuan berpikir.  

Lebih lanjut, menurut Heong, et al (2011) kemampuan berpikir tingkat 

tinggi berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar, maupun proses 

pendidikan dan mempengaruhi kemampuan pembelajaran, kecepatan, serta 

efektivitas pembelajaran. Hal ini ditegaskan oleh Jumaisyaroh, et al (2014) bahwa 

pembelajaran matematika yang berbasis masalah meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa. Menurut Fajri (2017) pengembangan kemampuan berpikir perlu 

dikuasi dalam pembelajaran matematika. Selain itu, menurut Sulistiani et al (2018) 

kualitas dalam pembelajaran matematika mempengaruhi kemampuan berpikir 

siswa. Oleh karena itu, pembelajaran matematika diperlukan dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir khususnya kemampuan berpikir matematis 

tingkat tinggi.  

Menurut Pratiwi, et al (2019) pembelajaran matematika memerlukan 

kemampuan untuk merancang model matematika, memperjelas masalah dan 

menarik kesimpulan. Selain itu matematika sendiri memiliki konsep yang tersusun 

secara terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang sederhana sampai 

paling kompleks, sehingga memerlukan kemampuan berpikir matematis tingkat 

tinggi yang baik. Hal ini sejalan dengan Saputra dalam Wahyuningsih, et al (2019) 

kemampuan berpikir tingkat tinggi  berperan untuk meningkatkan kemampuan pola 

pikir pada level yang lebih tinggi dan membuat keputusan pada situasi yang 

kompleks. Sehingga, pendidik perlu memilih model pembelajaran yang sesuai 

dalam pembelajaran matematika untuk mengembangkan kemampuan siswa 

khususnya kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa.  
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Menurut Rochmad dan Masrukan (2016) keberhasilan dalam pembelajaran 

yang dilakukan di kelas dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran yang 

tepat. Menurut Aslinda, et al (2019) kecermatan dalam memilih model 

pembelajaran seiring perkembangan jaman menjadi sangat penting. Oleh karena itu, 

salah satu model yang sesuai adalah model Accelerated Learning. Pembelajaran 

menggunakan model Accelerated Learning  dapat mengoptimalkan kemampuan 

siswa, lebih menguasai konsep matematika, efisien dalam pembelajaran, dan siswa 

lebih aktif.  Menurut Amelia, et al (2018) model Accelerated Learning dapat 

mendorong siswa aktif belajar, menguasai konsep-konsep matematika yang 

diajarkan dan mengoptimalkan kemampuan siswa dan meningkatkan percaya diri 

siswa. Selain itu menurut Patchan, et al (2015) Accelerated Learning dapat 

mengefisienkan waktu pembelajaran, mengefisienkan strategi belajar siswa, 

memberikan fleksibiltas cara belajar siswa, dan meningkatkan partisipasi atau 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran.  

Menurut Marques (2012) Accelerated Learning dapat mengefektifkan 

waktu belajar, menghemat biaya, siswa menjadi percaya diri, dan lebih banyak 

menyerap informasi. Lebih lanjut, Russel (2011) berpendapat bahwa Accelerated 

Learning diartikan sebagai proses penambahan motorik, kognitif maupun sikap 

yang lebih cepat. Rose dan Nicholl (2012) menjelaskan enam langkah dalam 

Accelerated Learning, yaitu memotivasi, mendapatkan informasi, menginvestigasi 

makna, membangun pemikiran, mepresentasikan dan refleksi. Menurut Priyayi, et 

al (2014) model accelerated learning mementingkan aktivitas sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan belajar siswa dan pembelajaran berlangsung efektif. 
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Dari pendapat para ahli tersebut, model pembelajaran Accelerated Learning 

dapat disimpulkan memenuhi indikator mengaktifkan dan memberi kesempatan 

mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa. Model 

Accelerated Learning memfasilitasi siswa untuk siap berpikir, menuntut keaktifan, 

mengkonstruksi infromasi yang diperoleh, mendapat motivasi lebih, memahami 

pengetahuan yang dibangun siswa itu sendiri sehingga diharapkan model 

Accelerated Learning mampu mengembangkan kemampuan berpikir matematis 

tingkat tinggi siswa. Menurut Rose dan Nicholl (2012) bagaimana cara berpikir dan 

cara belajar merupakan aspek utama dalam belajar mengajar. Kedua cara tersebut 

menghasilkan kepercayaan diri dan kemandirian. Ketika seseorang mempelajari 

cara belajar, maka orang tersebut dapat memperoleh kemampuan dasar untuk 

menjadi pembelajar yang mampu mengatur diri dan meningkatkan pengembangan 

kemampuan pada dirinya. Selain belajar bagaimana cara berpikir secara logis dan 

kreatif adalah suatu hal yang penting jika ingin memecahkan masalah sosial dan 

personal secara efektif.  

Lebih lanjut, model Accelerated Learning dengan pendekatan inferentialism 

akan lebih membuka peluang dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi siswa, karena inferentialism merupakan memaknai sebuah 

konsep melalui representasi maupun penalaran dari suatu kesimpulan yang 

diperoleh dari pemikiran masing-masing. Menurut Peregrin (2012) inferentialism 

merupakan keyakinan memaknai sesuai konsep pemikiran individu masing masing 

selain itu juga bisa dikatakan sebagai representasi modern atau representasi yang 

lebih kompleks. Sedangkan menurut Bakker dan Hubmann (2017) inferentialism 

merupakan memaknai suatu konsep melalui sebuah penalaran atau membuat 
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kesimpulan berdasarkan representasi. Sehingga inferentialism sangat cocok dalam 

mempelajari matematika dan membuka peluang mengembangkan kemampuan 

berpikir matematis tingkat tinggi siswa.  

Menurut Peregrin (2012) inferentialism diartikan secara analog sebagai 

aturan bahasa untuk membuka ruang kebermaknaan yang sebelumnya tidak tersedia 

seperti komunikasi antar manusia yang khas, pertimbangan rasional, membangun 

sebuah teori, dan lain-lain. Menurut Derry (2017) bahwa ketika inferentialism 

diterapkan pada pendidikan khususnya pembelajaran matematika memberikan cara 

berpikir tentang pengembangan guru, pedagogi dan pengetahuan yang memberikan 

wawasan kuat dalam isu-isu penting bagi masalah pendidikan. Oleh karena itu, 

inferentialism akan tepat jika dipadukan dengan model Accelerated Learning dalam 

membuka peluang mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi 

siswa. 

Selain kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa dan model 

pembelajaran Accelerated Learning pendekatan inferentialism untuk menghadapi 

abad 21 melalui pembelajaran matematika, self efficacy matematika juga 

dibutuhkan. Karena self efficacy matematika merupakan keyakinan seseorang pada 

kemampuan menyelesaikan permasalahan matematika.  Menurut Jumroh, et al. 

(2018) kemampuan dasar untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran 

matematika adalah kemampuan afektif, salah satunya adalah self efficacy. Menurut 

Ayotola dan Adedeji (2009) mengungkapkan bahwa self efficacy matematika 

memberikan konstribusi independen pada prestasi belajar matematika, serta dapat 

memprediksi memecahkan masalah matematika pada tingkat yang lebih besar.  
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Menurut Sunaryo (2017) self efficacy matematika dalam pembelajaran 

matematika mendorong siswa lebih tekun serta mencari ide dan strategi belajar 

yang lebih baik. Hal ini berarti self efficacy matematika pada diri seseorang 

mempengaruhi pola pikir seseorang. Menurut Burnham dalam Unlu dan Ertekin 

(2013) bahwa self efficacy matematika merupakan kepercayaan seseorang pada 

kemampuan diri sendiri dalam keberhasilan matematika. Menurut Pajares & Miller 

dalam Widodo, et al (2018) bahwa self efficacy matematika dapat memprediksi 

pemecahan masalah, berguna untuk matematika, serta pengalaman sebelumnya 

dengan matematika.  

Menurut Widodo, et al (2018) bahwa self efficacy matematika merupakan 

keyakinan terhadap kemampuan matematika dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Selain berguna dalam memprediksi, self efficacy matematika juga 

mengefektifkan belajar matematika. Hal ini ditegaskan oleh Chen, Lee, dan Hsu 

(2015) bahwa self efficacy matematika bagi siswa, memperoleh manfaat efektifitas 

dalam mempelajari matemematika. Menurut Moma (2014) self efficacy matematika 

dapat berkembang melalui pembelajaran matematika yang lebih aktif dan bebas 

mengungkapkan ide. Menurut Rindiyani, et al (2019) self efficacy didunia 

pendidikan sangat penting agar mendorong siswa memperoleh tujuanya dalam 

pembelajaran. Selain itu, menurut Hoffman dalam Basito, et. al (2018) self efficacy 

mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir terutama kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi. Self efficacy yang tinggi mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir yang lebih baik pula. Oleh karena itu, self efficacy matematika 

dibutuhkan dalam pembelajaran matematika untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir matematis tingkat tinggi.  
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Pada kenyataanya, kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi masih 

dirasa perlu dikembangkan atau dimaksimalkan. Dari hasil Observasi dan 

wawancara pada bulan februari tahun 2019 di salah satu SMA Negeri di Kabupaten 

Banyumas, siswa ketika menganalisis soal terdapat 74% siswa yang kesulitan 

terlebih dengan soal yang belum pernah dipelajari ditandai dengan tidak 

mengetahui apa yang di ketahui pada soal dalam menyelesaikan soal tersebut. Pada 

tahap evaluasi, siswa juga tidak terlalu memperhatikan benar atau salah, bahkan 

68% yang tidak meninjau kembali pekerjaannya. Sedangkan pada tahap kreasi 

hanya 17% siswa yang mampu mengkreasi informasi yang diperolehnya. Selain itu, 

proses pembelajaran masih berorientasi pada guru. Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan pemberian materi, contoh soal dan latihan soal. Hal ini juga 

diperkuat dengan adanya hasil studi pendahuluan kemampuan berpikir matematis 

tinggak tinggi siswa. 

Tabel 1.1 Hasil Studi Pendahuluan Kemampuan Berpikir Tingkat 

Tinggi Siswa 

Kelas Rata-rata Kemampuan Berpikir Matematis 

Tingkat Tinggi 

XI MIPA 1 66.14 

XI MIPA 2 53.52 

XI MIPA 3 62.59 

XI MIPA 4 72.04 

XI MIPA 5 70.74 

XI MIPA 6 59.26 

XI MIPA 7 63.15 

XI MIPA 8 62.78 

 

Peneliti memberikan soal tes kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi 

pada delapan kelas XI di SMA Negeri 1 Banyumas untuk mengetahui permasalahan 

yang terdapat pada sekolah tersebut. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa 
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kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa masih dibawah KKM pada 

sekolah tersebut. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat dua kelas yang memiliki 

rata-rata kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi lebih dari 70 sedangkan 

yang lain memiliki rata rata kurang dari 70. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada 

sekolah tersebut masih perlu untuk dikembangkan atau dimaksimalkan. Sehingga 

diperlukan kajian lebih mendalam tentang kemampuan berpikir matematis tingkat 

tinggi. Selain itu dibutuhkan pembelajaran yang membuka peluang 

mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa. Oleh karena 

itu, self efficacy matematika juga dibutuhkan untuk menunjang peluang 

keberhasilan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa melalui 

pembelajaran matematika yang lebih maksimal dikarenakan self efficacy 

matematika terdapat indikator inisiasi dimana siswa menyelesaikan dengan 

penyelesaianya sendiri melalui analisis dan membuat penyelesaian dari informasi 

yang telah diperolehnya. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa khususnya kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa 

dikarenakan indikator kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi meliputi 

analisis, evaluasi, dan mencipta.  

Salah satu pembelajaran yang dapat membuka peluang mengembangkan 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa salah satunya adalah model 

pembelajaran Accelerated Learning pendekatan inferentialism seperti yang sudah 

dijelaskan di atas. Oleh karena itu, penelitian ini  mengambil judul analisis 

kemampuan berpikir tingkat tinggi berdasarkan self-efficacy matematika pada 

accelerated learning pendekatan inferentialism. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut. 

1) Hasil penelitian terdahulu, hasil wawancara dengan guru matematika 

menyebutkan bahwa kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi masih 

kurang maksimal 

2) Pembelajaran masih belum mendukung mengoptimalkan kemampuan 

matematis tingkat tinggi 

3) Belum adanya integrasi inferentialism dalam pembelajaran 

4) Tingkat kepercayaan siswa terhadap kemampuan matematika masih kurang. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian 

berfokus pada beberapa pertimbangan berikut. 

1) Pembelajaran Accelerated Learning pendekatan Inferentialism 

diimlementasikan untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis tingkat 

tinggi siswa 

2) Penelitian berfokus pada kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa, 

dan self efficacy matematika 

3) Deskripsi hubungan self efficacy matematika dengan kemampuan matematis 

tingkat tinggi siswa setelah diberikan pembelajaran model Accelerated 

Learning pendekatan inferentialism. 
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1.4   Rumusan Masalah 

1) Bagaimanakah kualitas pembelajaran pada model Accelerated Learning 

pendekatan inferentialism terhadap kemampuan berpikir matematis tingkat 

tinggi siswa 

2) Adakah pengaruh Self Efficacy matematika terhadap kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi pada model Accelerated Learning pendekatan 

inferentialism 

3) Bagaimana kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa berdasarkan 

Self Efficacy matematika model Accelerated Learning pendekatan 

inferentialism  

 

1.5   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Menguji kualitas pembelajaran model Accelerated Learning pendekatan 

inferentialism terhadap kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa 

yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. 

2) Mengetahui pengaruh Self Efficacy matematika terhadap kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi pada pembelajaran model Accelerated Learning 

pendekatan inferentialism  

3) Mendeskripsikan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa 

berdasarkan Self-Efficacy matematika pada pembelajaran model Accelerated 

Learning pendekatan inferentialism 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan untuk melatih mengembangkan 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi secara cepat dan tepat dalam 

menyelesaikan problematika dalam matematika. 

2) Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sebagai bahan 

pertimbangan untuk merancang model atau strategi pembelajaran yang dapat 

memaksimalkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa yang 

sekarang menjadi tuntutan pemerintah. Selain itu penelitian ini dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis kelemahan dan kekuatan 

siswa selama kegiatan pembelajaran maupun selama menyelesaikan 

problematika matematika  

3) Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa sebagai bahan 

pertimbangan guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah 

4) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menajadi saran untuk 

memperoleh pengalaman secara langsung dalam menganalisis kemampuan 

berpikit matematis tingkat tinggi siswa berdasarkan self efficacy matematika 

pada pembelajaran model accelerated learning pendekatan inferentialism. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kajian teori yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan sebagai landasar teoritis. Pada penelitian 

yang digunakan sebagai landasan teori adalah (1) kemampuan berpikir matematis 

tingkat tinggi ; (2) self efficacy matematika; (3) accelerated learning; (4) 

inferentialism; (5) accelerated learning pendekatan inferentialism; (6) kualitas 

pembelajaran; 

2.1.1 Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi 

Manusia dalam melakukan kegiatan sehari hari memerlukan aktifitas 

berpikir, karena kemampuan berpikir merupakan kegiatan yang membutuhkan 

kinerja otak dalam memutuskan maupun mempertimbangkan sesuatu dan 

mengendalikan tindakan atau tingkah laku. Menurut Santrock (2015) berpikir 

merupakan suatu proses mengelola informasi dan mentransformasi pengetahuan 

dalam memori manusia. Sedangkan menurut Soemanto (2012) berpikir merupakan 

proses yang dinamis dalam menghubungkan pengetahuan yang diperoleh manusia 

untuk mengambil keputusan dalam melakukan suatu tindakan. Berbeda dengan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang lebih kompleks dari pada hanya berpikir, 

walaupun kegiatan berpikir maupun berpikir tingkat tinggi diperlukan dalam 

kegiatan sehari hari. Menurut Fazriani, et al (2019) kemampuan berpikir ada dua 

aspek yaitu berpikir dasar dan berpikir tingkat tinggi. 
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Menurut  Kusnawa (2012) berpikir tingkat tinggi merupakan pemaknaan 

sebuah informasi yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang 

saling ketergantungan untuk membentuk kebenaran informasi melalui nilai-nilai, 

kriteria, penalaran dan emosi. Menurut Rofiah, Aminah dan Ekawati (2013) 

menjelaskan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan penggunaan 

pemikiran secara lebih luas dalam menghubungkan, memanipulasi dan  

menerapkan informasi baru atau pengetahuan sebelumnya secara kritis dan kreatif 

untuk memperoleh kemungkinan penyelesaian dalam situasi baru. Sedangkan 

menurut Ernawati (2017) bahwa berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan 

berpikir dalam mengolah informasi yang tidak hanya diperoleh dari panca indera 

secara verbalistik tetapi diperoleh juga dari memaknai hakikat yang tekandung 

dalam informasi tersebut melalui analisis, sintesis, mengasosiasi serta manarik 

kesimpulan untuk menciptakan ide kreatif dan produktif. Menurut Martalyna, et al 

(2018) berpikir tingkat tinggi dapat diartikan sebagai pengembangan pemikiran 

terhadap suatu tantangan yang baru. Menurut Badjeber dan Purwaningrum (2018) 

berpikir tingkat tinggi meliputi pemikiran yang kritis, logis, reflektif serta kreatif 

yang aktif ketika siswa menyelesaikan permasalahan. 

Dari penjelasan yang disampaikan dari beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir matematis  tingkat tinggi (Higher Order 

Thinking) adalah penggunaan pemikiran dalam mengelola, menghubungkan, 

memanipulasi informasi yang membutuhkan pemaknaan atau justifikasi melalui 

analisis, sintesis, mengasosiasi, serta menarik kesimpulan yang menciptakan 

gagasan untuk memperoleh kemungkinan penyelesaian pada bidang matematika.  
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Kemampuan berpikir tingkat tinggi dilandasi oleh taksonomi bloom yang 

pertama kali dimunculkan pada tahun 1990 dan direvisi oleh Anderson dan 

Krathwohl. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dikemukakan oleh Bloom 

menggunakan kata benda, yaitu: pengetahuan, pemahaman, terapan, analisis, 

sintesis, dan evaluasi, sedangkan dimensi kognitif setelah direvisi diubah menjadi 

kata kerja yaitu: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi 

dan mencipta. Dalam taksonomi Bloom yang telah direvisi terdapat tiga aspek 

dalam ranah kognitif yang menjadi bagan dari kemampuan berpikir tingkat tinggi 

atau higher order thinking. Ketiga aspek itu adalah aspek analisa, aspek evaluasi 

dan aspek mencipta. Sedangkan tiga aspek lain dalam ranah yang sama, yaitu aspek 

mengingat, aspek memahami, dan aspek aplikasi, masuk dalam bagian intelektual 

berpikir tingkat rendah atau lower order thinking. 

Wildana (2017) instrumen kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan menganalisa (C4), mengevaluasi (C5) dan 

mengkreasi (C6) sebagaimana Anderson & Krathwohl membagi dimensi proses 

berpikir sesuai taksonomi Bloom sebagai berikut. 

Table 2.1  Dimensi Proses Berpikir 

HOT (Higher Order Thinking) 

Mengkreasi 

Mengevaluasi 

Menganalisis 

MOT (Middle Order Thinking) 

Mengaplikasi 

Memahami 

LOT ( Lower Order Thinking) Mengetahui 
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Adapun Indikator yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada  

Krathwoll dalam Lewy, dkk (2009) menyatakan bahwa untuk mengukur 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi meliputi sebagai berikut: 

2.1.1.1. Menganalisis 

1) Menganalisis informasi yang masuk dan membagi - bagi atau 

menstrukturkan informasi kedalam bagian yang lebih kecil untuk 

mengenali polah atau hubunganya 

2) Mampu mengenali seta membedakan faktor penyebab dan akibat dari 

sebuah skenario yang rumit 

3) Mengidentifikasi/merumuskan pertanyaan 

2.1.1.2. Mengevaluasi 

1) Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan dan metodologi dengan 

menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk 

memastikan nilai efektifitas atau manfaatnya 

2) Membuat hipotesis, mengkritik dan melakukan pengujian 

3) Menerima atau menolak sesuatu pernyataan berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan 

2.1.1.3. Mengkreasi 

1) Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang sesuatu 

2) Merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah 

3) Mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur 

baru yang belum pernah ada sebelumnya 
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2.1.2 Mathematics Self-Efficacy 

Keyakinan seseorang mengatur dan melaksanakan sesuatu yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai keberhasilan tugas yang diberikan merupakan self efficacy. 

Hal ini sejalan dengan Bandura dalam (2007) bahwa self efficacy merupakan 

keyakinan atau persepsi individu mampu mengatur dan melaksanakan tindakan 

untuk berhasil. Menurut Alfurofika (2013) self efficacy merupakan keyakinan 

seseorang akan kemampuannya dan mampu dilakukan. Selanjutnya, menurut 

Philippou dalam Ulya, R. & Hidayah (2016) bahwa self efficacy merupakan 

kemampuan dalam merencanakan atau melaksanakan untuk mencapai tujuan 

maupun hasil tertentu sesuai kemampuanya. Menurut Fajariah, et al (2017) self 

efficacy membuat tingkat usaha yang di butuhkan, efisiensi situasi sulit, dan tugas 

dalam mengambil keputusan tertentu yang mempengaruhi perilaku siswa. Menurut 

Juhrani, et al (2017) self efficacy merupakan kepercayaan terhadap keberhasilan 

melaksanakan tugas. Menurut Hepi (2018) self efficacy dapat mempengaruhi 

pemilihan seseorang dalam sebuah tindakan tertentu. Menurut Mufida(2018) self 

efficacy merupakan salah satu aspek psikologi yang secara signifikan 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam melaksanakan sesuatu dan menyelesaikan 

masalah dengan benar.  

Keyakinan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang karena self efficacy 

tidak mengacu pada salah satu bidang. Dalam hal ini self efficacy diterapkan pada 

matematika sehingga memunculkan istilah mathematics self efficacy . Menurut 

Burnham dalam Unlu dan Ertekin (2013) bahwa mathematics self efficacy 

merupakan kepercayaan seseorang pada kemampuan diri sendiri dalam 

keberhasilan matematika. Menurut Toland dan Usher (2015) menjelaskan bahwa 
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mathematics self efficacy dapat memprediksi prestasi dan memotivasi siswa dalam 

matematika seperti orienstasi tujuan, nilai dan self-konsep. 

Sedangkan menurut Ayotola dan Adedeji (2009) mengungkapkan bahwa 

mathematics self efficacy memberikan konstribusi independen pada prestasi belajar 

matematika, serta dapat memprediksi memecahkan masalah matematika pada 

tingkat yang lebih besar. Chen, Lee, dan Hsu (2015) bahwa mathematics self 

efficacy bagi siswa, memperoleh manfaat efektifitas dalam mempelajari 

matemematika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mathematics self efficacy 

merupakan keyakinan seseorang pada kemampuan menyelesaikan permasalahan 

matematika. mathematics self efficacy pada penelitian ini digunakan sebagai tolak 

ukur dan sebagai bahan petimbangan untuk memilih subjek penelitian. 

Chen, Lee, dan Hsu (2015)  tujuan menerapkan mathematics self efficacy 

adalah untuk menilai apakah siswa memiliki kepercayaan diri untuk secara efektif 

melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika. Pada penelitian ini Indikator 

yang digunakan mengadopsi pada Chen, Lee, dan Hsu (2015) yang terdiri dari tiga 

konstruksi adalah sebagai berikut:  

1) Inisiasi,  

Inisiasi melibatkan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh seorang pelajar 

memulai pembelajaran ketika menghadapi kegiatan pembelajaran matematika 

baru atau tugas matematika yang lebih sulit; 

2) Ketekunan,  

Ketekunan menunjukkan tingkat kepercayaan bahwa seorang pelajar harus 

bertahan dalam belajar ketika mengalami kemunduran; 
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3) Kepercayaan diri.  

Kepercayaan diri mengacu pada tingkat kepercayaan yang dimiliki seorang 

pelajar dalam menyelesaikan tugas.  

Chen, Lee, dan Hsu (2015)  mengemukakan setiap indikator berisi 6 item 

pertanyaan, dengan total 18 item pertanyaan dalam skala dengan mengadopsi skala 

Linkert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Skor 

yang lebih besar yang diperolah dari skala Linkert mewakili mathematics self 

efficacy yang lebih tinggi, yang berarti bahwa siswa memiliki kepercayaan diri yang 

lebih besar dalam kemampuan mereka untuk secara efektif menjalankan kegiatan 

belajar matematika. Dalam Toland dan Usher (2015) Kebanyakan skala yang 

dipakai untuk menentukan mahematcis self-efficacy meggunakan skala linkert 

dengan interval 1 = not at all true, 3 = somewhat true, dan 5 = very true. Jumlah 

pertanyaan yang digunakan adalah 24 item pertanyaan dan menerapkan 4 kategori 

untuk mahematcis self-efficacy yakni kategori 0 pada skor 0 sampai dengan 35, 

kategori 1 pada skor 36 sampai dengan 70, kategori, 2 pada skor 71 sampai 90 dan 

kategori 3 pada skor 91 sampai 100. Kategori 3 merupakan siswa yang memiliki 

mahematcis self-efficacy yang tinggi sehingga mampu dalam menyelesaikan tugas 

belajar matematika.  

 2.1.3 Accelerated Learning 

Menurut Soekamto, et al., sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007), model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Menurut 
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Suprijono (2009), model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran 

hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas.  

Menurut Trianto (2007), model pembelajaran mempunyai 4 ciri yang tidak 

dimiliki oleh strategi, metode atau  prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1) Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). 

3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil, dan. 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai. 

Model Pembelajaran accelerated learning adalah pembelajaran yang 

menyenangkan dan memuaskan serta memberikan sumbangan kebahagiaan, 

kecerdasan, kompetensi dan keberhasilan. Menurut Russel (2011), accelerated 

pada dasarnya berarti semakin bertambah cepat, sedangkan learning di definisikan 

sebagai proses perubahan kebiasaan yang disebabkan oleh penambahan 

keterampilan, pengetahuan, atau sikap baru. Menurut Meier (2000), accelerated 

learning adalah satu cara belajar alamiah yang diyakini mampu menghasilkan 

tokoh orisinil dalam menghadapi era moderenisasi. Karena accelerated learning 

pada intinya adalah filosofi pembelajaran dan kehidupan yang mengupayakan 
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memanusiakan kembali, serta menjadikan pengalaman bagi seluruh tubuh, pikiran 

dan pribadi. 

Menurut Rose & Nichol (2012:65), tujuan dari accelerated learning adalah 

sebagai berikut. 

1) Melibatkan secara aktif otak emosional yang berarti membuat segala sesuatu 

lebih mudah diingat. 

2) Mensikronkan aktivitas otak kiri dan otak kanan 

3) Menggerakan kedelapan kecerdasan sedemikian sehingga pembelajaran dapat 

diakses oleh setiap orang dan sumber daya segenap kemampuan otak 

digunakan. 

4) Memperkenalkan saat-saat relaksasi untuk memungkinkan konsolidasii 

seluruh potensi otak berlangsung.  

Menurut Jeannete Vos dalam Rose & Nicholl (2012:92), mengemukakan 

bahwa accelerated learning memberi kebebasan dalam belajar dan membantu 

membuka kejeniusan. Menurut Rose & Nicholl (2012: 94), terdapat enam langkah 

dasar accelerated learning, yaitu. 

1) Motivating Your Mind (Memotivasi Pikiran) 

Dalam memotivasi pikiran, maka seseorang harus berada dalam  

keadaan yang kaya akal, itu berarti dalam keadaan rileks, percaya diri, dan 

termotivasi, jika mengalami stres atau kurang percaya diri atau tidak dapat 

melihat dari sesuatu yang dipelajari maka ia tidak akan bisa belajar dengan 

baik. Pada tahap ini siswa akan diberi motivasi sebelum pembelajaran dimulai. 
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2) Acquiring The Information (Memperoleh Informasi) 

Dalam belajar seseorang perlu mengambil, memperoleh, menyerap 

fakta-fakta dasar subjek pelajaran yang dipelajari melalui cara yang paling  

sesuai dengan pembelajaran indrawi yang disukai. Walaupun ada strategi  

belajar yang harus diimplementasikan setiap orang, tetapi juga ada perbedaan  

pokok sejauh mana sesorang perlu melihat, mendengar, atau melibatkan diri 

secara fisik dalam proses belajar. Dengan mengidentifikasi kekuatan visual, 

auditori, dan kinestetik, seseorang dapat menggunakan berbagai strategi yang 

memudahkan perolehan informasi dari pada sebelumnya. Pada tahap ini siswa 

akan diberikan rangsangan untuk menggali lebih dalam materi yang diajarkan 

maupun permasalahan yang ada. 

3) Searching Out The Meaning (Menyelidiki Makna) 

Mengubah kata ke dalam makna adalah unsur pokok dalam proses 

belajar. Menanamkan informasi pada memori mengharuskan seseorang untuk 

menyelidiki makna seutuhnya secara seksama dengan mengeksplorasi bahan 

subjek yang bersangkutan. Pada tahap ini siswa mengesplorasi informasi yang 

dibutuhkan dengan tujuan memperoleh makna makna yang sedang dipelajari. 

4) Triggering The Memory (Memicu Memori) 

Memori menjadi bersifat menetap atau sementara sangat tergantung 

pada bagaimana kekuatan informasi didaftarkan untuk pertama kalinya pada 

otak. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk belajar dengan cara 

melibatkan indra pendengaran, penglihatan, berbicara dan bekerja, serta emosi 

positif. Semua faktor tersebut membuat memori menjadi menguat. Pada tahap 

ini siswa mengolah informasi yang diperoleh pertama kali dengan melibatkan 
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indra pendengaran, penglihatan, berbicara dan bekerja, serta emosi positif 

untuk menguatkan memori. 

5) Exhibiting What You Know (Mempresentasikan) 

Untuk mengetahui bahwa seseorang telah paham dengan apa yang 

diketahui bisa dilakukan dengan beberapa teknik. Pertama, dengan menguji diri 

sendiri. Buktikan bahwa memang betul-betul telah mengetahui suatu subjek 

dengan pengetahuan yang mendalam, bukan hanya luarnya saja. Kedua, 

mempraktikan apa yang dipelajari kepada teman atau sahabat. Ketiga, 

menggunakan apa yang telah dipelajari secara bebas dan berjarak dari 

lingkungan belajar. Keempat, mencari dukungan dari orang lain. Pada tahap ini 

siswa akan mempresentasikan apa yang sudah dipelajari atau apa yang sudah 

dipahaminya. 

6) Reflecting How You’ve Learned (Merefleksikan) 

Seseorang perlu merefleksikan pengalaman belajarnya, bukan hanya 

pada apa yang telah ia pelajari tetapi juga pada bagaimana mempelajarinya. 

Dalam langkah ini seseorang meneliti dan menguji cara belajarnya sendiri. 

Kemudian menyimpulkan teknik-teknik dan ide-ide yang terbaik untuk diri 

sendiri. Secara bertahap, seseorang  dapat mengembangkan  suatu  model  cara  

belajar yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya. Langkah terakhir dalam 

rencana belajar ini adalah berhenti, kemudian merenungkan dan menanyakan 

pertanyaan pada diri sendiri: bagaimana pembelajaran berlangsung? 

bagaimana pembelajaran dapat berjalan lebih baik? dan apa makna pentingnya 

bagi saya? mengkaji dan merenungkan kembali pengalaman belajar dapat 

membantu mengubah karang penghalang yang keras menjadi batu pijakan 
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untuk melompat ke depan. Sekali bisa mempelajari kombinasi personal 

kecerdasan dan cara belajar yang disukai, maka potensi  belajar dapat terbuka 

lebar-lebar.  

Menurut Serdyukov (2008) bahwa pada accelerated learning yang lebih 

intensif dapat memberikan hasil belajar yang berkualitas karena melibatkan semua 

sumber daya yang tersedia termasuk potensi intelektual dan emosional siswa. Dari 

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model accelerated learning yang 

melibatkan mental, emosi, fisik, multi indrawi termasuk potensi intelektual dapat 

membantu mengembangkan kecerdasan seseorang dan diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir. 

 

2.1.4  Inferentialism 

Menurut Peregrin (2012) inferentialism adalah keyakinan seseorang 

memaknai suatu konsep sesuai pemikiran masing masing, selain itu juga bisa 

dikatakan sebagai representasi sesuatu yang lebih kompleks. Menurut bakker dan 

Hubmann (2017) inferentialism merupakan memaknai suatu konsep melalaui 

sebuah penalaran atau membuat kesimpulan berdasarkan representasi. Selain itu 

dalam kajian yang lain Peregrin (2012) menjelaskan inferentialism secara analog 

merupakan aturan bahasa untuk membuka ruang kebermaknaan yang sebelumnya 

tidak tersedia seperti komunikasi antar manusia yang khas, pertimbangan rasional, 

membangun sebuah teori, dll.  

Selanjutnya, menurut Trafford (2017) inferentialism merupakan pendekatan 

memaknai yang memiliki aturan inferensi tertentu atau memaknai konsep sesuai 

dengan pemikirannya. Menurut Derry (2017) inferentialism merupakan teori yang 



24 
 

sistematis yang menekankan sebuah aktifitas bagaimana mengembangkan makna 

suatu konsep. Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

inferentialism merupakan (a) memaknai suatu konsep sesuai pemikiran masing 

masing individu yang telah diperoleh melalui penalaran dan (b) membuat 

kesimpulan berdasarkan representasi dari pemaknaan konsep. 

2.1.5  Accelerated Learning pendekatan Inferentialism 

Pembelajaran matematika pada penelitian ini tidak hanya menggunakan 

model accelerated learning, tetapi menggunakan teori inferentialism untuk lebih 

membuka peluang mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi 

siswa. Inferentialism sendiri dikenalkan oleh Robert Brandom. Pada awal 

kemunculan inferentialism banyak yang belum mengetahuinya dan menjadi 

perdebatan oleh banyak orang. Inferentialism sendiri memiliki arti yang luas tetapi 

memiliki fokus pada memaknai sesuatu.  

Menurut Bakker dan Hubmann (2017) menjelaskan inferentialism 

merupakan memaknai suatu konsep melalaui sebuah penalaran atau membuat 

kesimpulan berdasarkan representasi. Trafford (2017) menjelaskan inferentialism 

merupakan pendekatan memaknai yang memiliki aturan inferensi tertentu atau 

memaknai konsep sesuai dengan pemikirannya. Menurut Derry (2017) 

inferentialism merupakan teori yang sistematis yang menekankan sebuah aktifitas 

bagaimana mengembangkan makna suatu konsep. Dari penjelasan para ahli di atas, 

dapat disimpulkan bahwa inferentialism merupakan memaknai suatu konsep sesuai 

pemikiran masing masing individu yang diperoleh melalui penalaran atau membuat 

kesimpulan berdasarkan representasi.  
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Dari pengertian tersebut inferentialism dapat digunakan untuk membuka 

peluang mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa 

melalui pembelajaran model accelerated learning. Karena model accelerated 

learning memiliki beberapa tahapan yaitu memotivasi, mendapatkan informasi, 

menginvestigasi makna, membangun pemikiran, mepresentasikan dan refleksi. 

Penerapan pada pembelajaran matematika sendiri adalah dengan memberikan 

materi yang kemudian siswa membuat kesimpulan sendiri berdasarkan representasi 

yang dibuatnya dan disesuaikan dengan tahapan accelerated learning . Teori 

tersebut dilakukan oleh Trafford (2017) dalam menjelaskan konjungsi, inferentilism 

digunakan untuk menjelaskan konjungsi melalui sebuah representasi serta siswanya 

mengkonstruk pemahaman apa yang dijelaskan sesuai dengan pemikiranya. 

Bransen dalam Derry (2017) menjelaskan ketika inferentialism diterapkan 

pada pendidikan khusunya pembelajaran matematika memberikan cara berpikir 

tentang pengembangan guru, pedagogi dan pengetahuan yang memberikan 

wawasan kuat dalam isu-isu penting bagi masalah pendidikan. Inferentialism dapat 

mengungkapkan aspek aspek dari proses representasi bagi para pendidik yang 

peduli terhadap bagaimana siswa memahami konsep. Oleh karena itu, 

inferentialism akan diterapkan pada pembelajaran matematika dengan model 

accelerated learning. Dengan mengadopsi langkah - langkah pembelajaran 

accelerated learning yang disampaikan oleh Rose & Nicholl (2012), maka langkah-

langkah pembelajaran model accelerated learning pendekatan inferentialism 

adalah sebagai berikut. 
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1) Motivating Your Mind (Memotivasi Pikiran) 

Dalam memotivasi pikiran, maka seseorang harus berada dalam  

keadaan yang kaya akal, itu berarti dalam keadaan rileks, percaya diri, dan 

termotivasi, jika mengalami stres atau kurang percaya diri atau tidak dapat 

melihat dari sesuatu yang dipelajari maka ia tidak akan bisa belajar dengan 

baik. Pada tahap ini siswa akan diberi motivasi sebelum pembelajaran dimulai. 

2) Acquiring The Information (Memperoleh Informasi) 

Dalam belajar seseorang perlu mengambil, memperoleh, menyerap 

fakta-fakta dasar subjek pelajaran yang dipelajari melalui cara yang paling  

sesuai dengan pembelajaran indrawi yang disukai. Dengan mengidentifikasi 

kekuatan visual, auditori, dan kinestetik, seseorang dapat menggunakan 

berbagai strategi yang memudahkan perolehan informasi dari pada 

sebelumnya. Pada tahap ini siswa akan diberikan rangsangan untuk menggali 

lebih dalam materi yang diajarkan maupun permasalahan yang ada dan 

membuat representasi dari informasi tersebut sesuai pemikiranya 

3) Searching Out The Meaning (Menyelidiki Makna) 

Mengubah kata ke dalam makna adalah unsur pokok dalam proses 

belajar. Menanamkan informasi pada memori mengharuskan seseorang untuk 

menyelidiki makna seutuhnya secara seksama dengan mengeksplorasi bahan 

subjek yang bersangkutan. Pada tahap ini siswa mengesplorasi informasi yang 

dibutuhkan dari hasil representasi yang telah dibuatnya sesuai pemikiran 

masing masing dengan tujuan memperoleh makna yang sedang dipelajari.  
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 4) Triggering The Memory (Memicu Memori) 

Memori menjadi bersifat menetap atau sementara sangat tergantung 

pada bagaimana kekuatan informasi didaftarkan untuk pertama kalinya pada 

otak. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk belajar dengan cara 

melibatkan indra pendengaran, penglihatan, berbicara dan bekerja, serta emosi 

positif. Semua faktor tersebut membuat memori menjadi menguat. Pada tahap 

ini siswa mengolah informasi yang diperoleh pertama kali dengan melibatkan 

indra pendengaran, penglihatan, berbicara dan bekerja, serta emosi positif 

untuk menguatkan memori. 

5) Exhibiting What You Know (Mempresentasikan) 

Untuk mengetahui bahwa seseorang telah paham dengan apa yang 

diketahui bisa dilakukan dengan beberapa teknik. Pertama, dengan menguji diri 

sendiri. Buktikan bahwa memang betul-betul telah mengetahui suatu subjek 

dengan pengetahuan yang mendalam, bukan hanya luarnya saja. Kedua, 

mempraktikan apa yang dipelajari kepada teman atau sahabat. Ketiga, 

menggunakan apa yang telah dipelajari secara bebas dan berjarak dari 

lingkungan belajar. Keempat, mencari dukungan dari orang lain. Pada tahap ini 

siswa akan menyimpulkan serta mempresentasikan apa yang sudah dipelajari 

atau apa yang sudah dipahaminya dari representasi yang dibuatnya. 

6) Reflecting How You’ve Learned (Merefleksikan) 

Dalam langkah ini seseorang meneliti dan menguji cara belajarnya 

sendiri. Kemudian menyimpulkan teknik-teknik dan ide-ide yang terbaik. 

Secara bertahap, seseorang  dapat mengembangkan  suatu  model  cara  belajar 

yang paling sesuai dengan kemampuannya. Langkah terakhir dalam rencana 
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belajar ini adalah berhenti, kemudian merenungkan dan menanyakan 

pertanyaan pada diri sendiri: bagaimana pembelajaran berlangsung? 

bagaimana pembelajaran dapat berjalan lebih baik? dan apa makna pentingnya 

bagi saya? mengkaji dan merenungkan kembali pengalaman belajar dapat 

membantu mengubah karang penghalang yang keras menjadi batu pijakan 

untuk melompat ke depan. Sekali bisa mempelajari kombinasi personal 

kecerdasan dan cara belajar yang disukai, maka potensi  belajar dapat terbuka 

lebar-lebar.  

2.1.6   Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran menurut Daryanto (2011) adalah tingkat pencapaian 

tujuan pembelajaran dimana tujuan pembelajaran itu sendiri berupa peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran. Sedangkan menurut Hamdani (2011) kualitas dapat diartikan sebagai 

mutu atau tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang menghasilkan 

perubahan pada sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk menyelesaikan tugas 

tertentu melalui pola perilaku individu. Domain kualitas pembelajaran menurut 

Danielson (2011), memuat tiga domain yaitu, (1) Planning and Preparation ( 

perencanaan dan persiapan) berkaitan dengan perangkat pembelajaran dan 

instrumen penelitian yang berkualitas (mendapatkan kategori valid dari validator); 

(2) Clasroom environment (lingkungan kelas), berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran di kelas yang mendapat kategori minimal baik oleh observer; (3) 

Professional responsibilities, berkaitan dengan evaluasi proses pembelajaran 

apakah efektif atau tidak.  
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Pembelajaran di kelas dikatakan berhasil apabila peserta didik mampu 

melewati batas tertentu. Pada penelitian ini kriteria batas ketuntasan menggunakan 

batas tuntas aktual. Batas tuntas aktual didasarkan pada nilai rata-rata aktual yang 

dicapai kelompok siswa. Menuru Sudjana (2009) Batas tuntas aktual adalah rata-

rata dijumlahkan dengan seperempat simpangan baku. Menurut Wawan, et al 

(2013) indikator dalam menentukan kualitas pembelajaran meliputi tahap 

persiapan, tahap pembelajaran dan tahap evaluasi. Selain itu, menurut Huseyinli 

(2014) mutu pembelajaran atau kualitas pembelajaran meliputi perencanaan 

pembelajaraan, pelaksanaan metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan 

hambatan pembelajaran. Dalam perencanaan meliputi silabus yang sesuai  SK dan 

KD serta merumuskan indikator, dan RPP, sedangkan pelaksanaan meliputi 

merencanakan program pembelajaran, mengatur suasana kelas, melaksanakan 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir, adapaun evaluasi meliputi 

penilaian, dan hambatan pembelajaran meliputi motivasi dan kurangnya jam 

pelajaran. Menurut Afiat (2016) kualitas pembelajaran meliputi perencanaan untuk 

menentukan apa yang akan dilakukan, proses untuk mencapai suatu tujuan, dan 

evaluasi untuk mengetahui berhasil tidaknya proses belajar mengajar.  

Penelitian ini dalam menentukan suatu kualitas pembelajaran dengan 

mengadadaptasi para pendapat para pahli tersebut. Kualitas pembelajaran pada 

penelitian ini ditinjau secara kualitatif dan kuantitatif. Pembelajaran dikatakan 

berkualitas ditinjau secara kualtatif apabila memenuhi standar berikut. (1) tahap 

perencanaan,  dengan hasil validasi dengan kriteria rata-rata skor pada klasifikasi 

minimal baik yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, soal tes kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi dan lembar kerja siswa. (2) tahap pelaksanaan, hasil 
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pengamatan obsever menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran model 

accelerated learning pendekatan inferentialism berkriteria minimal baik. 

Sedangkan pembelajaran dikatakan berkualitas ditinjau secara kuantitatif apabila 

(1) kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa tuntas secara klasikal, yaitu 

lebih dari atau sama dengan 75%; (2) proporsi ketuntasan kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi dengan model accerated learning pendekatan 

inferentialsm lebih tinggi daripada proporsi kemampuan berpikir matematis tingkat 

tinggi dengan model discovery learning; (3) rata-rata kelas kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi dengan model accerated learning pendekatan 

inferentialsm lebih tinggi dari atau sama dengan rata-rata kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi dengan model discovery learning;  (4) rata-rata 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa pada model accelerated 

learning pendekatan inferentialism lebih dari atau sama dengan batas tuntas aktual. 

Adapun domain kualitas pembelajaran menurut Danielson (2011) yang digunakan 

dalam penelitian ini dijabarkan pada tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2 Domain Pengukuran Keberhasilan Pembelajaran 

Domain Deskripsi Indikator Kegiatan Guru 

Planning and 

preparation 

Guru merencanakan 

pembelajaran, 

dan menghubungkan 

dengan pengetahuan dari 

berbagai bidang yang 

telah dimiliki siswa 

sebelumnya 

 

Menyusun pembelajaran 

yang mendorong peserta 

didik menemukan 

konsep 

 

Merancang penilaian 

formatif 

Guru mampu 

membuat 

rancangan 

pembelajaran 

yang sesuai 

dengan kurikulum 

yang berlaku dan 

penilaian sesuai 

dengan pedoman 

penilaian 

Merancang 

silabus, RPP, 

LKS, soal tes 

kemampuan 

berpikir 

matematis 

tingkat tinggi 
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Classroom 

Environment 

Guru mengatur ruang 

kelas agar nyaman 

untuk siswa belajar 

dan menciptakan 

suasana belajar yang 

mampu membangun 

interaksi antara peserta 

didik 

Pengorganisasian 

sarana fisik 

 

Pengelolaan 

proses 

pembelajaran 

 

Pengelolaan sikap 

peserta didik 

Melaksanakan 

pembelajaran 

sesuai rencana 

pembelajaran 

yang telah 

dibuat 

Professional 

responsibilities 

Guru melakukan tes 

atau evaluasi untuk 

mengukur 

pengetahuan siswa 

sekaligus sebagai 

bentuk refleksi 

pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

Guru melakukan 

evaluasi terhadap 

pembelajaran 

Memberikan tes 

dan penilaian 

akhir. 

 

2.2 Kerangka Teoritis 

Tuntutan abad 21 mengharuskan seseorang memiliki keterampilan agar 

dapat bersaing dalam kehidupan, dimana pembelajaran matematika memegang 

peranan penting bagi siswa dalam menghadapi abad 21. Menurut BNSP dalam Nur 

& Palobo (2018) bahwa dalam proses perkembangan teknologi, matematika 

memegang peranan penting dimana penerapanya dalam berbagai bidang ilmu 

pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Menurut 

Ngilawajan (2013) dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang 

dimilikinya, maka diperlukan pembelajaran matematika. Lebih lanjut, menurut 

Heong, et al (2011) kemampuan berpikir tingkat tinggi berperan penting dalam 

kegiatan belajar mengajar, maupun proses pendidikan dan mempengaruhi 

kemampuan pembelajaran, kecepatan, serta efektivitas pembelajaran. Sehingga, 

pendidik perlu memilih model pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan 

kemampuan siswa khususnya kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa. 
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Menurut Amelia, et al (2018) model accelerated learning dapat mendorong 

siswa aktif belajar, menguasai konsep-konsep matematika yang diajarkan dan 

mengoptimalkan kemampuan siswa serta meningkatkan percaya diri siswa. Selain 

itu menurut Patchan, et al (2015) accelerated learning dapat mengefisienkan waktu 

pembelajaran, mengefisienkan strategi belajar siswa, memberikan fleksibiltas cara 

belajar siswa, dan meningkatkan partisipasi atau keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. Selain itu, Menurut Russel (2011) accelerated learning diartikan 

sebagai proses penambahan motorik, kognitif maupun sikap yang lebih cepat. Lebih 

lanjut bahwa Rose dan Nicholl (2012) menjelaskan enam langkah dalam 

accelerated learning, yaitu memotivasi, mendapatkan informasi, menginvestigasi 

makna, membangun pemikiran, mepresentasikan dan refleksi. Dari pendapat para 

ahli tersebut, model pembelajaran accelerated learning dapat disimpulkan 

memenuhi indikator mengaktifkan dan memberi kesempatan mengembangkan 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa karena memfasilitasi siswa 

untuk siap berpikir, menuntut keaktifan, mengkonstruksi infromasi yang diperoleh, 

mendapat motivasi lebih, memahami pengetahuan yang dibangun siswa itu sendiri. 

Lebih lanjut, model accelerated learning dengan pendekatan inferentialism akan 

lebih membuka peluang dalam mengembangkan kemampuan berpikir matematis 

tingkat tinggi siswa.  

Menurut Peregrin (2012) inferentialism merupakan keyakinan memaknai 

sesuai konsep pemikiran individu masing masing selain itu juga bisa dikatakan 

sebagai representasi moderen atau representasi yang lebih kompleks. Sedangkan 

menurut Bakker dan Hubmann (2017) inferentialism merupakan memaknai suatu 

konsep melalui sebuah penalaran atau membuat kesimpulan berdasarkan 
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representasi. Sehingga inferentialism sangat cocok dalam mempelajari matematika 

dan membuka peluang mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat 

tinggi siswa. Menurut Derry (2017) ketika inferentialism diterapkan pada 

pendidikan khususnya pembelajaran matematika, memberikan cara berpikir tentang 

pengembangan guru, pedagogi dan pengetahuan yang memberikan wawasan kuat 

dalam isu-isu penting bagi masalah pendidikan. Oleh karena itu, inferentialism akan 

tepat jika dipadukan dengan model accelerated learning dalam membuka peluang 

mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa. Selain 

kemapuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa dan model pembelajaran 

accelerated learning pendekatan inferentialism untuk menghadapi tuntutan abad 21 

melalui pembelajaran matematika, self efficacy matematika juga dibutuhkan. 

Karena self efficacy matematika merupakan keyakinan seseorang pada kemampuan 

menyelesaikan permasalahan matematika. 

Menurut Ayotola dan Adedeji (2009) self efficacy matematika memberikan 

konstribusi independen pada prestasi belajar matematika, serta dapat memprediksi 

memecahkan masalah matematika pada tingkat yang lebih besar. Menurut Burnham 

dalam Unlu dan Ertekin (2013) self efficacy matematika merupakan kepercayaan 

seseorang pada kemampuan diri sendiri dalam keberhasilan matematika. Menurut 

Pajares & Miller dalam Widodo, et al (2018)  self efficacy matematika dapat 

memprediksi pemecahan masalah, berguna untuk matematika, serta pengalaman 

sebelumnya dengan matematika. Menurut Widodo, et al (2018) self efficacy 

matematika merupakan keyakinan terhadap kemampuan matematika dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan. Menurut Chen, Lee, dan Hsu (2015) bahwa 

self efficacy matematika bagi siswa, memperoleh manfaat efektifitas dalam 
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mempelajari matemematika. Selain berguna dalam memprediksi, self efficacy 

matematika juga mengefektifkan belajar matematika oleh karena itu, self efficacy 

matematika di butuhkan untuk menunjang peluang keberhasilan kemampuan 

berpikir matematis tingkat tinggi siswa melalui pembelajaran matematika. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu keterampilan untuk menghadapi abad 21 dan mampu bersaing 

dalam kehidupan dimasa yang akan datang adalah dengan mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui 

pembelajaran matematika yang secara subtansial mendorong pengembangan 

kemampuan berpikir khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Konsep 

dalam matematika memiliki yang tersusun secara terstruktur, logis, dan sistematis 

mulai dari konsep yang sederhana sampai paling kompleks, sehingga memerlukan 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi yang baik. Karena kemampuan 

berpikir tingkat tinggi merupakan penggunaan pemikiran secara lebih luas dalam 

menghubungkan, memanipulasi dan  menerapkan informasi baru atau pengetahuan 

sebelumnya secara kritis dan kreatif untuk memperoleh kemungkinan penyelesaian 

dalam situasi baru. Selain itu kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi juga 

berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar, maupun proses pendidikan dan 

mempengaruhi kemampuan pembelajaran, kecepatan, serta efektivitas 

pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran matematika dapat membuka 

peluang mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa .  

Salah satu pembelajaran yang dapat membuka peluang mengembangkan 

kemampuan berpikir tinggkat tinggi siswa adalah model pembelajaran accelerated 

learning pendekatan inferentialism. Karena pembelajaran  dengan model 
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accelerated Learning pendekatan inferentialism  merupakan pembelajaran yang 

memberikan kebahagiaan, kecerdasan, kompetensi dan keberhasilan dengan 

mengutamakan kebermaknaan suatu informasi yang menggunakan pola pikir dalam 

membuat kesimpulan berdasarkan representasi. Sehingga Kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dapat dimaksimalkan dari pada dengan pembelajaran yang lain. 

Selain itu jika pembelajaran accelerated learning diajarkan tanpa pendekatan 

inferentialism akan membuat pola pikir seseorang dalam menerima informasi akan 

berbeda dari pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan inferentialsm.  

Karena inferentialism merupakan suatu pola pikir untuk memaknai suatu konsep 

sesuai dengan pemikirannya berdasarkan representasi yang dibuatnya sendiri.  

Selain itu, pembelajaran matematika yang menggunakan model accelerated 

learning pendekatan inferentialism dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi juga terdapat faktor lain, salah satunya adalah kepercayaan terhadap 

matematika atau disebut self-efficacy matematika. Karena self-efficacy matematika 

merupakan kepercayaan seseorang pada kemampuan diri sendiri dalam 

keberhasilan matematika yang berkonstribusi dalam prestasi belajar matematika 

dalam menyelesaiakn permasalahan yang ada.  Berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

tertarik untuk meneliti hal tersebut dan mengambil judul analisis kemampuan 

berpikir matematis tingkat tinggi berdasarkan self-efficacy matematika dengan 

model accelerated learning pendekatan inferentialism. Agar memudahkan 

pemahaman kerangka berpikir dalam penelitian ini, bagan alur kerangka berpikir 

disajikan pada gambar 2.2 berikut. 
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2.4 HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa pada model accelerated 

learning pendekatan inferentialism mencapai kriteria ketuntasan belajar 

klasikal, yaitu proporsi siswa yang mencapai ketuntasan belajar lebih dari atau 

sama dengan 75%. 

2) Rata-rata kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa pada model 

accelerated learning pendekatan inferentialism lebih dari atau sama dengan 

batas tuntas aktual. 

3) Proporsi ketuntasan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dengan 

model accerated learning pendekatan inferentialsm lebih tinggi daripada 

proporsi kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dengan model 

discovery learning. 

Accelerated 

Learning 

Masalah 

HOT  

Kualitas 

Pembelajaran 

Deskripsi Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

dan Pengaruh Mathematics Self Efficacy 

Mathematics 

Self Eficacy 
Inferentialims 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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4) Rata-rata kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa dengan 

pembelajaran model accelerated learning pendekatan inferentialism lebih baik 

dari pada pembelajaran dengan model discovery learning. 

5) Adanya pengaruh self efficacy matematika terhadap kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi pada model accelerated learning pendekatan 

inferentialism. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

5.1.1 Pembelajaran yang dilakukan dengan model accelerated learning pedekatan 

inferentialism memiliki indikator kualitas pembelajaran sebagai berikut. 

1) Tahap persiapan pembelajaran, dapat dilihat dari hasil validasi ahli terhadap 

silabus, RPP, LKS, dan Tes kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dan 

mendapatkan hasil valid. 

2) Tahap pelaksanaan pembelajaran, keterlaksanaan pembelajaran dilihat dari 

aktivitas guru dan aktifitas siswa dalam pembelajaran model accelerated 

learning pedekatan inferentialism yang memperoleh rata-rata aktifitas guru 

berkriteria sangat baik dan rata-rata aktivitas siswa berkriteria cukup baik. 

3) Tahap evaluasi pembelajaran, pengujian efektifitas pembelajaran menunjukkan 

keefektifan pembelajaran accelerated learning pedekatan inferentialism. Hal 

tersebut dibuktikan dengan (1) proporsi siswa pada kelas pembelajaran 

accelerated learning pendekatan inferentialism yang mendapat nilai 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi mencapai batas tuntas aktual 

melampaui 75%, (2) rata-rata kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi 

siswa pada kelas pembelajaran accelerated learning pendekatan inferentialism 

mencapai batas tuntas aktual (3) proporsi kemampuan berpikir matematis tingkat 

tinggi siswa dengan pembelajaran accelerated learning pendekatan 

inferentialism lebih dari proporsi kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi 
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siswa dengan pembelajaran discovery learning, dan (4) rata-rata kemampuan 

berpikir matematis tingkat tinggi siswa pada kelas dengan model accelerated 

learning pendekatan inferentialism lebih baik dari pada rata - rata kemampuan 

berpikir matematis tingkat tinggi siswa pada kelas dengan model discovery 

learning. 

5.2.2 Pengaruh self efficacy mateamatika terhadap kemampuan berpikir matematis 

tingkat tinggi pada pembelajaran accelerated learning pedekatan inferentialism 

diperoleh sebagai berikut. 

1) Terdapat relasi atau hubungan antara self efficacy matematika dengan 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa tetapi relasinya tidak 

terlalu kuat. 

2)  Adanya pengaruh self-efficacy matematika terhadap kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi siswa pada pembelajaran model accelerated learning 

pendekatan inferentialism tetapi tidak terlalu signifikan 

5.2.3 Deskripsi kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa kelas XI 

berdasarkan self efficacy matematika adalah sebagai berikut. 

1) Siswa yang memiliki self efficacy matematika tinggi mempunyai kemampuan 

berpikir matematis tingkat tinggi sebagai berikut : subjek T1 mampu memenuhi 

indikator C6 (mengkreasi) yaitu mampu (1) membuat cara pandang baru, (2) 

merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah, dan (3) mengorganisasikan 

bagian-bagian menjadi struktur baru. Subjek T1 mampu memenuhi indikator C5 

(mengevaluasi) yaitu (1) memberikan penilaian terhadap solusi dengan 

menggunakan kriteria yang cocok untuk memastikan nilai efektifitasnya, (2) 

melakukan pengujian, (3) menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan 
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kriteria yang ditetapkan. Sedangkan untuk indikator C4 (menganalisis) subjek 

T1 mampu yaitu (1) mengidentifikasi atau merumuskan pertaanyaan, tetapi 

kurang mampu dalam (2) menganalisis informasi yang masuk dan 

menstrukturkan informasi kedalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali 

pola, dan (3) mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari 

skenario. Sedangkan subjek T2 mampu memenuhi indikator C6 (mengkreasi) 

yaitu mampu (1) membuat cara pandang baru, (2) merancang suatu cara untuk 

menyelesaikan masalah, dan (3) mengorganisasikan bagian-bagian menjadi 

struktur baru. Subjek T2 mampu memenuhi indikator C5 (mengevaluasi) yaitu 

(1) memberikan penilaian terhadap solusi dengan menggunakan kriteria yang 

cocok untuk memastikan nilai efektifitasnya, (2) melakukan pengujian, (3) 

menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 

Sedangkan untuk indikator C4 (menganalisis) subjek T2 kurang mampu (1) 

mengidentifikasi atau merumuskan pertaanyaan, dan kurang mampu dalam (2) 

menganalisis informasi yang masuk dan menstrukturkan informasi kedalam 

bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola, tetapi mampu (3) mengenali serta 

membedakan faktor penyebab dan akibat dari skenario.  

2) Siswa yang memiliki self efficacy matematika sedang mempunyai kemampuan 

berpikir matematis tingkat tinggi sebagai berikut : subjek S1 dalam indikator C6 

(mengkreasi) kurang mampu (1) membuat cara pandang baru, tetapi mampu (2) 

merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah, dan mampu (3) 

mengorganisasikan bagian-bagian menjadi struktur baru. Subjek S1 mampu 

memenuhi indikator C5 (mengevaluasi) yaitu (1) memberikan penilaian 

terhadap solusi dengan menggunakan kriteria yang cocok untuk memastikan 



148 
 

nilai efektifitasnya, (2) melakukan pengujian, (3) menerima atau menolak suatu 

pernyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan untuk indikator C4 

(menganalisis) subjek S1 mampu (1) mengidentifikasi atau merumuskan 

pertaanyaan, dan kurang mampu dalam (2) menganalisis informasi yang masuk 

dan menstrukturkan informasi kedalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali 

pola, tetapi mampu (3) mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat 

dari skenario. Sedangkan subjek S2 mampu memenuhi indikator C6 

(mengkreasi) yaitu (1) membuat cara pandang baru, (2) merancang suatu cara 

untuk menyelesaikan masalah, dan (3) mengorganisasikan bagian-bagian 

menjadi struktur baru. Subjek S2 mampu memenuhi indikator C5 

(mengevaluasi) yaitu (1) memberikan penilaian terhadap solusi dengan 

menggunakan kriteria yang cocok untuk memastikan nilai efektifitasnya, (2) 

melakukan pengujian, (3) menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan. Sedangkan untuk indikator C4 (menganalisis) subjek 

S2 mampu (1) mengidentifikasi atau merumuskan pertaanyaan, dan kurang 

mampu dalam (2) menganalisis informasi yang masuk dan menstrukturkan 

informasi kedalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola, dan kurang 

mampu (3) mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari 

skenario.  

3) Siswa yang memiliki self efficacy matematika rendah mempunyai kemampuan 

berpikir matematis tingkat tinggi sebagai berikut : subjek R1 dalam indikator C6 

(mengkreasi) yaitu kurang mampu (1) membuat cara pandang baru, tetapi 

mampu (2) merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah, dan mampu (3) 

mengorganisasikan bagian-bagian menjadi struktur baru. Subjek R1 mampu 
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memenuhi indikator C5 (mengevaluasi) yaitu (1) memberikan penilaian 

terhadap solusi dengan menggunakan kriteria yang cocok untuk memastikan 

nilai efektifitasnya, (2) melakukan pengujian, mampu (3) menerima atau 

menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan 

untuk indikator C4 (menganalisis) subjek R1 mampu (1) mengidentifikasi atau 

merumuskan pertaanyaan, dan kurang mampu dalam (2) menganalisis informasi 

yang masuk dan menstrukturkan informasi kedalam bagian yang lebih kecil 

untuk mengenali pola, dan kurang mampu (3) mengenali serta membedakan 

faktor penyebab dan akibat dari skenario. Sedangkan subjek R2 dalam indikator 

C6 (mengkreasi) yaitu kurang mampu (1) membuat cara pandang baru, tetapi 

mampu (2) merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah, dan mampu (3) 

mengorganisasikan bagian-bagian menjadi struktur baru. Subjek R2 mampu 

memenuhi indikator C5 (mengevaluasi) yaitu (1) memberikan penilaian 

terhadap solusi dengan menggunakan kriteria yang cocok untuk memastikan 

nilai efektifitasnya, (2) melakukan pengujian, mampu (3) menerima atau 

menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan 

untuk indikator C4 (menganalisis) subjek R2 mampu (1) mengidentifikasi atau 

merumuskan pertaanyaan, tetapi kurang mampu dalam (2) menganalisis 

informasi yang masuk dan menstrukturkan informasi kedalam bagian yang lebih 

kecil untuk mengenali pola, dan kurang mampu (3) mengenali serta 

membedakan faktor penyebab dan akibat dari skenario. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari penelitian, peneliti memberikan saran 

untuk membantu berkonstribusi mengembangkan kemampuan berpikir matematis 

tingkat tinggi sebagai berikut. 

1)  Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait kemampuan berpikir matematis 

tingkat tinggi terhadap self efficacy matematika untuk mendapatkan hasil yang 

akurat diakarenakan banyak faktor luar yang mempengaruhi kemampuan 

berpikir matematis tingka tinggi siswa. 

2)  Pembelajaran model accelerated learning pendekatan inferentialism akan 

berjalan lebih maksimal jika tidak terjadi kendala seperti proyektor mati, listrik 

padam, kegiatan yang mengharuskan siswa-siswi meningkalkan pelajaran, dan 

faktor lainya. 

3)   Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

dengan menggunakan model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa dan bagi guru sebagai 

bahan pertimbangan menggunakan model accelerated learning untuk 

meningkatkan efektifitas belajar serta meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa. 
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