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ABSTRAK 
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 Pelajaran Matematika di SDN X di Surabaya. Tesis. Program studi 

 Magister Psikologi Profesi. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 

 Pembimbing: Dr. Nur Ainy Fardana N., M.Si., Psikolog 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pembelajaran 

Rigorous Mathemathical Thinking (RMT) dalam meningkatkan keterlibatan siswa 

(Student Engagement) pada pelajaran matematika. Rigorous mathematical 

thinking (RMT) merupakan metode pembelajaran matematika yang 

dikembangkan oleh James T Kinard dan Alex Kozulin (2008). Pendekatan RMT 

didasari oleh dua teori utama, yaitu Psychological tools oleh Vygotsky (1986) dan 

Mediated Learning Experience oleh Feuerstein (1990) dan keterlibatan siswa 

adalah konstruk yang relatif baru yang menggambarkan konsep yang beragam 

seperti perilaku di kelas, reaksi emosional, kepercayaan motivasi, proses 

pengaturan diri, strategi metakognitif, perasaan ikut serta memiliki sekolah, dan 

interaksi dengan bahan pengajaran. 

 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tipe pre-experimental 

design dengan jumlah subyek 46 siswa Sekolah Dasar kelas V. Alat ukur yang 

digunakan adalah dilakukannya pre-test dan post-test skala student engagement 

yang diberikan sebelum dan sesudah perlakuan. Data dianalisis dengan 

menggunakan perhitungan statistik parametrik. 

 Berdasarkan perhitungan uji Paired sample t-tes, didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0,001 (p < 0,05) dan nilai N-Gain 0,24. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran Rigorous Mathematical Thinking (RMT) efektif dalam 

meningkatkan keterlibatan siswa pada pelajaran matematika. 

 

Kata Kunci: Student Engagement, Rigorous Mathematical Thinking, pelajaran  

  matematika, siswa Sekolah Dasar 
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ABSTRACT 

 

Elisabeth, Sandra Sari. 2019. Efektifitas Pembelajaran Rigorous Mathematical 

 Thinking (RMT) terhadap Keterlibatan Siswa (Student Engagement) pada 

 Pelajaran Matematika di SDN X di Surabaya. Master Tesis. Program studi 

 Magister Psikologi Profesi. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 

 Pembimbing: Dr. Nur Ainy Fardana N., M.Si., Psikolog 

 

 

 This research aim to understand the effectiveness of Rigorous 

Mathematical Thinking learning to enhance Student Engagement on mathematical 

subject. Rigorous Mathematical Thinking (RMT) is a learning approach 

developed by James T Kinard and Alex Kozulin (2008). RMT’s approach is based 

on two main theories: theory psychological tools from Vygotsky (1986) and 

theory of mediated learning from Feurstein (1990). Student engagement is a 

relatively new contruct that describes concepts as varied as classroom behaviors, 

emotional reaction, motivational beliefs, self-regulatory processes, metacognitive 

strategies, school belonging and interactions with instructional materials. 

 This quantitative research used pre-experimental design by using 46 

students of grade 5th elementary student. The measuring instrument are pre-test 

and post-test student engagement scales that given before and after treatment. 

Data is analyzed by calculating parametric statistic.  

 Based on sample paired t-test, show the significance 0,001 (Value sign. 

0,05) and N-Gain 0,24. This research proves that Rigorous Mathematical 

Thinking learning is effective to enhance student engagement. 

  

 

Kata Kunci: Student Engagement, Rigorous Mathematical Thinking, 

 mathematical subject, Elementary Student 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN RIGOROUS...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SANDRA SARI E



x 
 

DAFTAR ISTILAH 

1. Abstrak: kata – kata yang menyebutkan hal-hal yang tidak konkret 

2. Abstraksi matematis: salah satu kemampuan yang menjadi tujuan 

pembelajaran matematis. Adapun indikator dari kemampuan abstraksi 

matematis yaitu: 

a. Merepresentasikan masalah ke dalam bahasa dan simbol-simbol 

matematika. 

b. Pengidentifikasian dan perumusan masalah. 

c. Pembentukan konsep matematika terkait konsep yang lain. 

d. Proses memanipulasi simbol. 

3. Bahasa matematis: bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat 

kabur, jamak, dan emosional dari bahasa verbal.  

4. Delienasi atribut kritis: penggambaran hal penting tentang ciri-ciri utama 

konsep yang merupakan penjabaran definisi konsep dengan garis dan 

lambang. 

5. Disposisi matematis: keterkaitan dan apresiasi terhadap matematika, yaitu 

suatu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang 

positif. 

6. Evaluasi formatif: evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan 

suatu pokok bahasan atau topik dan dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa telah menguasai materi yang telah diajarkan. 

7. Fungsi Kognitif : aktivitas mental secara sadar seperti berpikir, mengingat, 

belajar dan menggunakan bahasa. Fungsi kognitif juga merupakan 
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kemampuan atensi, memori, pertimbangan pemecahan masalah, serta 

kemampuan eksekutif seperti merencanakan, menilai, mengawasi dan 

melakukan evaluasi  

8. Pembelajaran dangkal: pembelajaran yang hanya meningkatkan 

kompetensi  siswa secara dangkal, yaitu hanya meningkatkan ketrampilan 

berpikir tingkat rendah dan penguasaan konsep yang dangkal, misalnya 

memperhatikan prosedur tugas dan hafalan. 

9. Pembelajaran dalam:  pembelajaran yang meningkatkan kompetensi siswa 

secara mendalam, yaitu meningkatkan ketrampilan berpikir tingkat tinggi 

dan penguasaan konsep mendalam, misalnya dengan menggali ide secara 

lebih mendalam dan memahami topik secara fleksibel. 

10. Pembelajaran ekspositori: pembelajaran dimana guru hanya memberikan 

informasi yang berupa teori, generalisasi, hukum atau dalil beserta bukti – 

bukti yang mendukung. Siswa hanya menerima saja informasi yang 

diberikan oleh guru. Pembelajaran telah diorganisasikan oleh guru 

sehingga siap disampaikan kepada siswa dan siswa diharapkan belajar dari 

informasi yang diterimanya itu. 

11. Retensi : kemampuan yang dimiliki siswa yang tersimpan dalam long term 

memory yang mampu ditampilkan setelah selang waktu tertentu. Atau 

bertahannya materi yang dipelajari dalam memori yang tidak dilupakan. 
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