
 
 

 
     

BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Berpikir Aljabar 

Berpikir aljabar atau algebraic thinking merupakan istilah yang 

digunakan untuk merepresentasikan aktivitas/kemampuan yang 

dilakukan dalam mempelajari aljabar di sekolah (Kieran,2004), meliputi 

aktivitas transformasional, generasional, dan level-meta global. Aljabar 

adalah cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah 

menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. 

Aljabar juga merupakan cabang matematika yang sangat penting dalam 

membentuk karakter anak, karena dengan aljabar anak dilatih berpikir 

abstrak, analitis, generalisasi, dinamis, pengorganisasian, dan pemodelan. 

Mason, et al sebagaimana dikutip oleh Becker & Rivera (2007), 

mengatakan bahwa “Setiap siswa yang memulai sekolah telah 

menunjukan kemampuan untuk menggeneralisasikan dan 

mengabstraksikan kasus-kasus tertentu, dan hal ini merupakan akar dari 

aljabar”. Becker & Rivera (2007) mengatakan “Karena kemampuan 

untuk menggeneralisasikan merupakan aspek yang penting dari berpikir 

aljabar dan penalaran, maka bagian dari penelitian aljabar ini mendapat 

perhatian lebih dalam komunitas pendidikan matematika”. 
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Menurut Berdnaz, et al (Ulusoy,2013) menyatakan aljabar 

sebagai “study tentang manipulasi simbol dan penyelesaian persamaan”, 

“study tentang fungsi dan transformasinya”, “cara menyelesaikan 

masalah”, dan “pemodelan”. Blanton dan Kaput (2011) menyebut 

beberapa kategori bentuk pemahaman aljabar dalam bentuk sacara 

langsung atau terencana dalam pembelajaran di kelas, antara lain : 

generalisasi, aritmatika, hubungan fungsional, sifat bilangan dan 

operasinya, dan perlakuan bilangan secara aljabar. 

Menurut Kriegler (2007), terdapat dua komponen utama dalam 

berpikir aljabar, yaitu (1) pengembangan alat berpikir matematis dan (2) 

studi mengenai ide dasar aljabar. Alat berpikir matematis yang dimaksud 

oleh Kriegler terdiri dari tiga kategori, alat untuk kemampuan pemecahan 

masalah, kemampuan representasi, dan kemampuan quantitive reasoning. 

Ide dasar aljabar merupakan domain di mana alat berpikir matematis 

dapat berkembang. Ide dasar aljabar dieksplorasi melalui tiga lensa yang 

berbeda, yaitu: aljabar sebagai bentuk generalisasi aritmatik, aljabar 

sebagai bahasa matematika, dan aljabar sebagai alat untuk belajar dan 

fungsi matematika.  

Menurut Kieran (2004), berpikir aljabar adalah proses berpikir 

yang melibatkan perkembangan cara berpikir menggunakan simbol-

simbol aljabar sebagai alat tetapi tidak terpisah dengan aljabar, dan juga 

cara berpikir tanpa menggunakan simbol-simbol aljabar seperti 
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menganalisis antar kuantitas, memperhatikan struktur, mempelajari 

perubahan, generalisasi, pemecahan masalah, pemodelan, penarikan 

kesimpulan, dan memprediksi. Dalam mengerjakan soal-soal aljabar 

siswa melakukan aktivitas generasional (generational activity), aktivitas 

transformasional (transformational activity), dan activitas level-meta 

global (global meta-level) (Kieran,2004). 

1. Aktivitas Generasional 

Menurut Kieran (2004) aktivitas generisonal meliputi pembentukan 

ekspresi dan persamaan yang keduanya merupakan objek aljabar, 

indikator aktivitas generasional meliputi : 

a. Aktivitas berkaitan dengan membentuk ekspresi objek aljabar, 

indikatornya meliputi : 

(1) Ekspresi generalisasi yang muncul dari bilangan. 

(2) Ekspresi generalisasi yang muncul dari pola. 

(3) Ekspresi rumus-rumus berbasis pada aturan-aturan 

berkaitan dengan numerik. 

b. Aktivitas berkaitan dengan permasalahan persamaan, 

indikatornya meliputi : 

(1) Pengertian tentang persamaan yang memuat variabel, yakni 

makna tanda sama dengan. 

(2) Pengertian tentang solusi suatu persamaan. 

2. Aktivitas Transformasional  
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Aktivitas transformasional diartikan sebagai perubahan berbasis 

pada aturan. Indikator aktivitas transformasional meliputi : 

a) Menyebutkan istilah (konsep); 

b) Pemfaktoran; 

c) Perluasan; 

d) Substitusi; 

e) Menambah dua atau lebih polinom; 

f) Mengalikan dua polinom; 

g) Menyelesaikan persamaan; 

h) Menyederhanakan ekspresi; 

i) Merubah ekspresi ke ekspresi yang ekuivalen; 

j) Merubah persamaan ke persamaan yang ekuivalen. 

3. Aktivitas  level-meta global 

Suatu kegiatan yang melibatkan aljabar sebagai suatu alat baik 

dalam memecah persoalan aljabar maupun persoalan lain diluar 

aljabar. Indikator kegiatan leve-meta global meliputi : 

a) Menganalisis perubahan; 

b) Manganlisis hubungan; 

c) Memprediksi; 

d) Pemodelan matematika berkitan dengan aljabar; 

e) Pemecahan masalah menemukan; 

f) Pemecahan masalah pembuktian; 
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g) Penggunaan aljabar pada pemecahan masalah berkaitan dengan 

bidang ilmu lain ( misalnya fisika). 

Berdasarkan berbagai definisi, komponen, dan bentuk-bentuk 

berpikir dalam berpikir aljabar maka dapat disimpulkan bahwa 

berpikir aljabar adalah kemampuan menyajikan informasi dalam 

bentuk simbol, berpikir tentang fungsi dan struktur, menganalisis serta 

mengaplikasikan berbagai penemuan matematika dalam memecahkan 

berbagai permasalahan. 

2. Indikator Kemampuan Berpikir Aljabar 

Kemampuan berpikir aljabar dalam penelitian adalah sesuai 

dengan pendapat Kieran (2004), yaitu proses berpikir yang melibatkan 

perkembangan cara berpikir menggunakan simbol-simbol aljabar sebagai 

alat tetapi tidak terpisah dengan aljabar, dan juga cara berpikir tanpa 

menggunakan simbol-simbol aljabar seperti menganalisis antar kuantitas, 

memperhatikan struktur, mempelajari perubahan, generalisasi, 

pemecahan masalah, pemodelan, penarikan kesimpulan, dan 

memprediksi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini akan 

mengadopsi ketiga jenis aktivitas aljabar yang dikemukakan oleh Kieran 

(2004) sebagai dasar penentuan pendeskripsian kemampuan berpikir 

aljabar siswa, karena pendapat para ahli diatas tentang kemampuan 

berpikir aljabar sudah tercakup dalam kemampuan berpikir yang 
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dikemukakan oleh Kieran , dengan indikator masing-masing jenis 

kemampuan sebagaimana dinyatakan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Berpikir Aljabar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aspek Gender 

Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu “genus”, berarti tipe 

atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkanpada laki-laki 

dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena 

dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku 

selamanya tergantung kepada waktu (tren) dan tempatnya. Gender juga 

sangat tergantung pada tempat atau wilyahnya, misalnya kalu di sebuah 

desa perempuan memakai celana dianggap tidak pantas, maka di tempat 

lain bahkan sudah jarang menemukan perempuan memakai rok. Karena 

Indikator Aktivitas Generasional, Transformsional, dan level-Meta Global 

Jenis Aktivitas Indikator  

Generasional 1. Siswa mampu menentukan makna variabel dari 

suatu masalah 

2. Siswa mampu merepresentasikan masalah dalam 

hubungan antar varibel 

Transformasional 1. Siswa mampu menentukan bentuk aljabar yang 

ekuivalen 

2. Siswa mampu melakukan operasi bentuk aljabar 

3. Siswa mampu menentukan penyelesaian dari suatu 

persamaan aljabar 

Level-Meta Global 1. Siswa mampu menggunakan aljabar untuk 

menganalisis perubahan, hubungan, dan 

memprediksi suatu masalah dalam matematika. 

2. Siswa mampu memodelkan masalah dan 

menyelesaikannya. 

3. Siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan bidang ilmu lain. 
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bentukan pula, maka gender bisadipertukarkan. Misalnya kalau dulu 

pekerjaan memasak selalu dikaitkan dengan perempuan, maka sekarang 

ini sudah mulai banyak lakilaki yang malu karena tidak bisa mengurusi 

dapur atau susah karena harus tergantung kepada perempuan untuk tidak 

kelaparan. 

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi 

melalui proses yang sangat panjang, contohnya melalui proses sosialisasi, 

ajaran keagamaan serta kebijakan negara, sehingga perbedaan tersebut 

seolah-olah dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan 

perempuan. Selanjutnya perbedaan gender dapat mengasilkan bentuk-

bentuk marginalisasi, ketidakadilan, subordinasi, pembentukan 

stereotype, beban kerja ganda, serta bentuk-bentuk kekerasan.  

4. Kemampuan Matematika Laki-laki dan Perempuan 

Dalam mempelajari matematika, antara laki-laki dan perempuan 

pasti akan terjadi perbedaan dalam menerima pelajaran matematika, hal 

ini senada dengan Kruteski (Amir,2013), menjelaskan bahwa perbedaan 

laki-laki dan perempuan dalam mempelajari matematika sebagai berikut: 

1) Laki-laki lebih unggul dalam penalaran, perempuan lebih unggul 

dalam ketepatan, ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan berpikir. 2) 

laki-laki memiliki kemampuan matematika dan mekanika yang lebih baik 

dari pada perempuan, perbedaan ini tidak nyata pada tingkat sekolah 

dasar akan tetapi akan tampak lebih jelas pada tingkat yang lebih tinggi. 

Pendapat tersebut menunjukkan kemampuan yang tinggi pada anak laki-
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laki dalam hal matematika, namun perempuan lebih unggul dalam aspek 

efektifnya (tekun,teliti,cermat). 

Menurut American Psychological Association (Amir,2013) 

mengemukakan berdasarkan analisis terbaru  dari penelitian internasional 

kemampuan perempuan di seluruh dunia dalam matematika tidak lebih 

buruk dari kemampuan laki-laki meskipun laki-laki memiliki 

kepercayaan diri yang lebih dari perempuan dalam matematika,dan 

perempuan-perempuan dari negara dimana kesamaan gender sudah 

diakui menunjukan kemampuan yang lebih baik dalam tes matematika. 

Berdasarkan telaah hasil penelitian di atas, terdapat keberagaman 

hasil penelitian mengenai aspek gender dalam pembelajaran matematika. 

Beberapa hasil menunjukkan adanya pengaruh faktor gender dalam 

pembelajaran matematika, namun pada sisi lain beberapa penelitian 

mengungkapkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan dalam 

pembelajaran matematika. 

5. Tinjauan Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi aljabar siswa 

kelas VII dan kelas VIII. 

Tabel 2.3 Tinjauan Materi 

Materi Pokok Kelas/Semester Indikator 

Persamaan yang 

memuat sesuatu 

yang belum 

diketahui (variabel) 

yang 

merepresentasikan 

suatu masalah. 

VII/1 1. Siswa mampu mencari 

keliling dan luas 

persegi panjang dalam 

bentuk variabel  di 

mana panjang dan 

lebarnya tidak 

diketahui nilainya. 

 

 Deskripsi Kemampuan Berpikir…, Dika Cahya Permana, FKIP, UMP, 2017



17 
 

 

Bentuk aljabar yang 

ekivalen 

VIII/1 1. Siswa mampu 

mengubah suatu 

persamaan bentuk 

aljabar ke dalam 

bentuk lain yang 

ekivalen. 

Penjumlahan dan 

perkalian bentuk 

aljabar 

VII/1 1. Siswa mampu 

menemukan perubahan 

luas suatu persegi jika 

panjang sisi-sisi 

persegi tersebut 

mengalami perubahan. 

2. Siswa mampu 

menentukan jarak yang 

ditempuh suatu benda 

bergerak jika diketahui 

kecepatan dan waktu 

tempuhnya. 

Pemfaktoran 

bentuk aljabar 

VIII/1 1. Siswa mampu 

menentukan faktor dari 

persamaan kuadrat. 

Memahami 

hubungan antar 

variabel dalam 

SPLDV 

VIII/1 1. Siswa mampu 

menentukan nilai suatu 

varibel dari sistem 

persamaan linear dua 

variabel. 

Menyelesaikan 

SPLDV 

VIII/1 1. Siswa mampu 

menentukan berat satu 

kotak dan satu bola 

jika diketahui variasi 

berat gabungan kotak 

dan bola yang 

menggambarkan suatu 

sistem persamaan linier 

dua variabel. 

2. Siswa mampu 

menentukan umur dari 

dua orang yang 

diketahui selisih 

umurnya dan 

perbandingan umurnya 

pada beberapa tahun 

yang akan datang. 
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B. Penelitian Relevan 

Lingga dan Sari (2013), menyatakan  bahwa jika tanpa kemampuan 

berpikir aljabar maka kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

sebesar 23,654. Koesfisien regresi sebesar 0,630 menyatakan bahwa setiap 

peningktan kemampuan berpikir aljabar akan mempengaruhi kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa sebesar 0,630. Artinya kemampuan 

berpikir aljabar berpengaruh positif terhadap kemampuan masalah 

matematika siswa.  

Suhaedi (2013) menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan 

berpikir aljabar siswa yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan 

pendidikan matematika realistik lebih baik daripada siswa yang mendapat 

pelajaran secara konvensional. 

 Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang kemampuan berpikir aljabar siswa. Perbedaannya dengan penelitian 

ini bukan menjelaskan Pengaruh Kemampuan Berpikir Aljabar Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Peningkatan Kemampuan 

Berpikir Aljabar Melalui Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik, tetapi 

mendeskrisikan kemampuan berpikir aljabar siswa ditinjau dari gender. 
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C. Kerangka Pikir 

Matematika merupakan “ queen of science” yang mendasari 

perkembangan berbagai disiplin ilmu, mempunyai peran penting dalam 

perkembangan teknologi modern dan meningkatkan daya pikir manusia. 

Melalui pembelajaran matematika, siswa diharapkan memiliki kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan memiliki karakter 

mandiri, jujur, bertanggung jawab, disiplin serta kerjasama. Dari uraian di 

atas ada kemampuan berpikir yang yang belum tercantum, akan tetapi 

kemampuan ini harus dikuasai atau dimiliki oleh siswa. Karena melalui 

berpikir aljabar, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, 

kritis dan kemampuan berpikir lainnya secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Berpikir aljabar juga telah menjadi perhatian dari banyak ahli dan 

peneliti bidang pendidikan matematika di Negara-negara maju. 

Berpikir aljabar atau algebraic thinking merupakan istilah yang 

digunakan untuk merepresentasikan aktivitas/kemampuan yang dilakukan 

dalam mempelajari aljabar di sekolah, yaitu aktivitas transformasional, 

generasional dan level-meta global. Aljabar merupakan salah satu materi 

yang diberikan ketika mempelajari matematika di sekolah. Setiap siswa yang 

memulai sekolah telah menunjukan kemampuan untuk menggeneralisasikan 

dan mengabstraksikan kasus-kasus tertentu, dan hal ini merupakan akar dari 

aljabar. Karena kemampuan untuk menggeneralisasikan merupakan aspek 

yang penting dari berpikir aljabar dan penalaran. Aljabar juga sebagai cara 
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mengekspresikan sesuatu yang bersifat umum dan pola, study tentang 

manipulasi simbol dan penyelesaian persamaan, study tentang 

transformasinya, cara menyelesaikan masalah aljabar maupun di luar aljabar. 

Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam mempelajari 

matematika, selain kemampuan berpikir aljabar, faktor yang tidak kalah 

penting adalah faktor jenis kelamin (gender). Perbedaan gender tentu 

menyebabkan perbedaan fisiologi dan mempengaruhi perbedaan psikologis 

dalam belajar. Sehingga siswa laki-laki dan perempuan memiliki cara berpikir 

dan cara pandang yang berbeda, salah satunya berpikir aljabar. 
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