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1. Pendahuluan 

Pada abad ke-21 ini, masyarakat di berbagai 

belahan dunia mulai hidup berdampingan dengan 

teknologi. Kehadiran robot, artificial intelligence, machine 

learning, biotechnology, blockchain, internet of things 

(IOT) serta driverless vehicle dan lainnya merupakan 

contoh bahwa telah diterapkannya proyeksi teknologi 

modern yang digagas di jerman pada tahun 2020 yang 

disebut sebagai Revolusi Industri 4.0 (Kahar et al., 2021). 

Tidak dalam jangka waktu lama, muncullah gagasan 

mengenai era baru sebagai lanjutan dari revolusi industri 

4.0 tersebut yang disebut sebagai era society 5.0. Era 

Society 5.0 digagas pertama kali oleh pemerintah Jepang 

dengan sebuah program dan ide baru, yaitu masyarakat di 

titik pusatkan pada manusia (human-centered) dan selalu 

berdampingan dengan teknologi (technology-based) yang 

didasari atas adat budaya masyarakat di era revolusi 

industri 4.0 (Yuniarti et al., 2021). Perkembangan 

peradaban dalam revolusi industri dan era society yang 

begitu pesat ini menuntut masyarakat Indonesia beradaptasi 

dengan pemanfaatan teknologi diberbagai bidang termasuk 

bidang pendidikan. 

Bidang pendidikan sebagaimana yang (Kahar et al., 
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2021) merupakan bidang yang sangat berkaitan dengan 

Revolusi Industri 4.0 yang berlanjut pada era society 5.0. 

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Risdianto (2019) 

pada (Yuniarti et al., 2021) “Di dalam era society 5.0, pada 

dunia pendidikan difokuskan pada keahlian atau 

keterampilan    abad 21 yang meliputi 4C, yaitu: creativity, 

critical thinking, communication, dan collaboration. Selain 

keahlian, ada pula kemampuan yang harus dimiliki di era 

society 5.0 ini, diantaranya: kepemimpinan (leadership), 

literasi digital (digital literacy), komunikasi 

(communication), kecerdasan emosional (emotional 

intelligency), kewirausahaan (enterpreneurship), 

kewarganegaraan global (global citizenship), pemecahan 

masalah (problem solving), dan kerja tim (team work)”. 

Dengan demikian, diperlukan suatu gagasan dalam dunia 

pendidikan yang mampu mengakomodasi pembelajaran di 

dalam kelas untuk mencetak lulusan yang mampu 

beradaptasi terhadap berbagai perubahan dalam 

masyarakat sebagai akibat dari munculnya era society 5.0.  

Konsep Merdeka Belajar memberikan alternatif 

solusi menghadapi Revolusi Industri 4.0 di bidang 

pendidikan. Merdeka Belajar tidak lagi menjadikan ujian 

nasional sebagai tolak ukur, tetapi standarisasi penilaian 
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merujuk pada hasil PISA (Mustaghfiroh, 2020). Laporan 

PISA (2019) untuk siswa berusia 15 tahun menunjukkan 

bahwa, skor matematika Indonesia peringkat 72 dari 78 

negara. Ini artinta bahwa, kapasitas siswa dalam 

merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika 

di berbagai konteks masih rendah dan memerlukan 

penanganan serius (Apsari, D. M., Sudiarta, I. G. P., & 

Suharta, 2018). Digitalisasi pembelajaran sebagaimana 

rekomendasi Simposium Internasional Pendidikan 4.0 

untuk Indonesia tahun 2019 merupakan langkah adaptif di 

bidang pendidikan untuk menghadapi Revolusi Industri 

4.0.  

Akhir-akhir ini, muncul sebuah gagasan kurikulum 

paradigma baru program SMK Pusat Keunggulan. Dalam 

kurikulum SMK Pusat Keunggulan, ada mata pelajaran 

yang disebut sebagai mata pelajaran pilihan dan dipilih oleh 

peserta didik berdasarkan rencana (passion) untuk 

pengembangan diri, baik untuk melanjutkan pendidikan, 

berwirausaha, maupun bekerja pada bidangnya. Mata 

pelajaran pilihan ini dapat berupa penguatan kompetensi 

peserta didik yang disediakan oleh sekolah. Sebagai 

contohnya, Matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran pilihan dalam SMK Pusat Keunggulan yang 
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bermuatan materi yang bersifat umum untuk mendasari 

pembelajaran materi lainnya dalam konteks kejuruan pada 

masing-masing program keahlian (Kemendikbud Ristek, 

2021). Sebagai suatu mata pelajaran pilihan, tentu peserta 

didik akan menganggap bahwa mata pelajaran matematika 

tidak begitu penting dalam pendalamannya. Pada satu sisi, 

penelitian dari (Oktaviani et al., 2020) menemukan bahwa, 

terdapat faktor internal yang menyebabkan rendahnya hasil 

belajar matematika peserta didik di sekolah menengah 

kejuruan yakni: peserta didik tidak tertarik dengan 

matematika, kemampuan dasar berhitung peserta didik 

lemah, rendahnya pemahaman konsep peserta didik, 

peserta didik tidak memahami lambang-lambang 

matematika, kurang kedisiplinnya peserta didik, serta 

kurangnya motivasi peserta didik dalam mempelajari 

matematika. Hal yang serupa ditunjukkan pula oleh hasil 

penelitian (Hutajulu et al., 2019) yang menunjukkan 

bahwa, kecakapan matematis peserta didik SMK terbilang 

kurang dibandingkan kecakapan matematis peserta didik 

SMP yang disebabkan oleh kurang telitinya peserta didik 

dalam mengerjakan soal. 

Optimalisasi pembelajaran matematika dapat 

dilakukan dengan penerapan pendekatan pembelajaran 
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STEAM untuk mencetak lulusan yang mampu beradaptasi 

terhadap perkembangan teknologi abad 21. Sebagaimana 

yang dikatakan (Safriana et al., 2022) “STEAM adalah 

sebuah pendekatan pembelajaran yang memberikan peserta 

didik kesempatan untuk memperluas pengetahuan, sains, 

humaniora, dan pada saat yang bersamaan juga 

mengembangkan keterampilan abad 21 ini, seperti 

kemampuan berpikir kritis, kerja tim, keterampilan 

komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, ketangguhan, dan 

keterampilan lainnya”. Pembelajaran matematika dengan 

pendekatan STEAM juga dapat menyiapkan lulusan yang 

siap bersaing pada era society 5.0. Dalam studi literatur 

yang dilakukan oleh (Yuliari & Hanim, 2020), 

dikemukakan bahwa pendekatan STEAM merupakan 

pendekatan pembelajaran yang dibutuhkan pada era society 

5.0 dengan berbagai alasan, salah satunya adalah 

pembelajaran dengan pendekatan STEAM mendorong 

peserta didik siap untuk bersaing secara global. Dengan 

demikian, pembelajaran matematika dengan pendekatan 

STEAM mampu mengakomodasi lulusan yang memiliki 

wawasan teknologi dan keterampilan abad 21, sehingga 

menjadi generasi yang siap bersaing pada era society 5.0. 

Menurut (Zubaidah, 2019), keterampilan penting 
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lainnya yang perlu dimiliki oleh peserta didik adalah 

keterampilan dalam memperoleh informasi yang benar, 

penerapan suatu pengetahuan, pengahargaan terhadap 

perbedaan budaya, beradaptasi dengan budaya lain, dan 

keterampilan untuk menjadi warga negara yang baik dalam 

menggunakan teknologi, serta unggul dalam hal literasi. 

Dalam hal literasi, pembelajaran di abad 21 dapat 

memanfaatkan bahan ajar yang bersifat multimodal. 

Multimodal pada dasarnya merupakan suatu teknik yang 

memungkinkan kolaborasi penggunaan media pada suatu 

pembelajaran. Dengan multimodal, pendidik dapat 

melaksanakan pembelajaran dengan sangat fleksibel, 

misalnya  menggunakan media berbasis audio, visual, 

maupun audio-visual (Lee, 2019). Selain itu, dalam 

multimodal peserta didik juga dapat memanfaatkan sumber 

belajar dari multisumber, seperti internet, koran, buku, 

majalah, atau lainnya (Yeni Yuniarti, 2021). Dengan 

penerapan multimodal, pembelajaran di dalam kelas akan 

lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi serta 

sumber-sumber belajar yang dikolaborasikan satu sama 

lainnya. Hal ini tentu akan sejalan dengan pendekatan 

STEAM yang menempatkan unsur teknologi sebagai satu 

kesatuan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran 



10 

 

matematika. Dengan demikian, diharapkan pembelajaran 

matematika pada SMK Pusat Keunggulan mampu 

dioptimalisasi dengan menerapkan multimodal dengan 

pendekatan STEAM.  

2. Pembelajaran Matematika Multimodal 

Menurut (Firmansyah, 2018) pembelajaran dengan 

literasi multimodal memanfaatkan perspektif sosio-budaya 

sebagai landasan teoritisnya, dimana dalam perspektif 

tersebut pembelajaran dianggap berasal dari suatu tindakan 

sosial melalui interaksi dan penggunaan berbagai sumber 

teks (verbal, gerak, visual) sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran multimodal pada 

dasarnya merupakan pembelajaran yang mengutamakan 

interaksi sosial dari peserta didik dengan dimanfaatkannya 

berbagai sumber teks yang dirangkum sebagai suatu media 

pembelajaran. Dalam hal penerapan multimodal di dalam 

kelas, peserta didik memanfaatkan berbagai paduan sumber 

belajar baik itu berupa teks, gambar, audio, atau lainnya 

diiringi dengan terjadinya interaksi aktif antar peserta didik 

sehingga peserta didik dapat fokus mengkonstruksi sendiri 

pemahamannya berdasarkan gaya belajar yang dimilikinya. 

Terdapat beberapa gaya belajar yang mempengaruhi cara 
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belajar peserta didik. (Sirait, 2018) mengatakan 4 tipe gaya 

belajar, yakni: 1) Tipe Visual. Ciri-ciri peserta didik yang 

memiliki gaya belajar matematika tipe visual adalah rapi 

dan teratur dalam mempelajari matematika, teliti, mampu 

mengingat dengan baik asosiasi visual dalam pembelajaran 

matematika baik melalui tulisan, grafik, dan gambar, lebih 

tertarik untuk membaca daripada dibacakan; 2) Tipe 

Auditoral. Ciri-ciri peserta didik yang memiliki gaya 

belajar matematika tipe auditoral adalah mudah terganggu 

oleh keributan, memerlukan suasana yang tenang dan 

memerlukan kesempatan untuk mengulang kembali 

penyajian materi secara lisan dan suka berdiskusi; dan 3) 

Tipe Kinestetik. Ciri-ciri peserta didik yang memiliki gaya 

belajar matematika tipe kinestetik adalah belajar melalui 

manipulasi dan praktikum atau latihan soal. Dengan 

demikian, suatu bahan ajar multimodal selayaknya mampu 

menjadi bahan literasi yang mengakomodasi segala macam 

gaya belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika, 

sehingga peserta didik mampu mengkonstruksi 

pemahamannya berdasarkan gaya belajarnya. 

(Firmansyah, 2018) bahwa, landasan filosofis dari 

pembelajaran yang memanfaatkan literasi multimodal 

menggunakan pandangan filsafat konstruktivisme. Fokus 
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dari pandangan konstruktivisme adalah bagaimana 

manusia membuat makna dalam kaitannya dengan interaksi 

antara pengalaman dan ide-ide. Pandangan filsafat 

konstruktivisme cenderung pada pembentukan pribadi 

untuk memperoleh informasi yang dipengaruhi oleh 

aktivitas atau interaksi sosial. Berdasarkan hal tersebut, 

suatu pembelajaran multimodal dapat diterapkan pada 

pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme. 

Ciri-ciri pembelajaran bersifat konstruktivis 

(Saputro & Pakpahan, 2021) adalah sebagai berikut. 

a. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri, 

baik secara personal maupun secara sosial. 

b. Pengetahuan tidak berpindah dari guru ke peserta 

didik terkecuali dengan keaktifan peserta didik 

sendiri di dalam kelas. 

c. Peserta didik aktif mengkonstruksi pemahaman 

mereka secara terus menerus sehingga terjadi 

perubahan pemahaman konsep menuju konsep 

yang lebih rinci, lengkap dan sesuai dengan 

konsep ilmiah. 

d. Pendidik berperan dalam membantu menyediakan 

sarana dan situasi pembelajaran agar siswa 
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mampu mengkonstruksi pemahaman mereka, 

dalam hal ini pendidik berperan sebagai fasilitator. 

Penerapan multimodal dalam suatu pembelajaran 

merupakan hal yang penting dalam paradigma pendidikan 

di era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Hal ini 

didukung oleh kajian dari (Al Fajri, 2020) yang 

mengungkapkan bahwa, “Multimodal menjadi hal penting 

di era teknologi sekarang ini, karena dengan multimodal 

memungkinkan pendidik memnuhi kebutuhan peserta didik 

yang berbeda dalam lingkungan bahasa”. Kolaborasi antara 

keaksaraan dengan multimodal juga dapat menjadikan 

peserta didik memiliki pemahaman yang utuh dan 

komperhensif. Hal ini dikarenakan teks atau materi tidak 

hanya dipahami dalam kata-kata, melainkan dapat 

dipahami melalui gambar, gerak, grafis, atau lainnya yang 

mampu mempengaruhi komunikasi antara pendidik dengan 

peserta didik dalam pembelajaran. Dengan demikian, 

dalam menerapkan multimodal dalam pembelajaran, 

pendidik dituntut untuk menguasai teknologi dalam 

mendesain media yang bersifat multimodal sampai pada 

menerapkannya sebagai suatu sarana pembelajaran. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Masfingatin et al., 2021) yang menunjukkan bahwa, dalam 
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menerapkan multimodal dalam pembelajaran,  pendidik 

sekurang-kurangnya harus menguasai aplikasi pendukung 

atau platform pendukung yang dimanfaatkan dalam 

pembuatan media yang bersifat multimodal, seperti 

articulate storyline, power point, aplikasi pengedit video, 

audio seperti adobe premiere, pemanfaatan video 

conference seperti zoom atau googlemeet, aplikasi desain 

seperti adobe premiere,  canva,  dan yang lainnya. 

Penerapan multimodal ini juga akan mampu meningkatkan 

kreatifitas pendidik dalam penguasaan teknologi dan 

kemampuan membelajarkan materi khususnya matematika 

dengan cara yang lebih modern, sehingga mampu menarik 

perhatian dan meningkatkan memotivasi belajar peserta 

didik. 

 

3. Pendekatan STEAM 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 

and Mathematics) merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang memberikan kesempatan yang luas 

kepada peserta didik untuk meningkatkan pemahaman 

mereka terhadap pengetahuan sains dan humanoria, dan 

pada saat yang bersamaan juga mengembangkan 

keterampilan atau kemampuan untuk beradaptasi pada abad 
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ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kerja tim atau 

kolaboratif, keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, 

kreativitas, ketangguhan, dan kreativitas lainnya (Safriana, 

2022). Hal ini didukung oleh pendapat dari (Wachidi & 

Sudarwan, 2021), yang menyatakan bahwa pembelajaran 

STEAM bertujuan untuk meningkatkan minat, kreativitas, 

berpikir kritis, dan komunikasi siswa dalam bidang sains 

dan matematika dengan cara yang lebih menarik dan 

menyenangkan melalui penggunaan teknologi, teknik, dan 

seni. Pembelajaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan yang dimiliki 

dan minat di bidang sains dan matematika, memfasilitasi 

pemahaman anak. Dengan demikian, STEAM adalah 

pendekatan yang terintegrasi untuk dapat mendorong 

kreativitas dan keterampilan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan abad 21. Pendekatan ini digunakan untuk 

membelajarkan berbagai konsep akademik yang 

dikorelasikan dengan dunia nyata dengan menerapkan 

prinsip-prinsip sains, teknologi, rekayasa, seni, dan 

matematika. Pembelajaran STEAM merupakan 

pengembangan dari berbagai disiplin ilmu, yaitu: sains, 

teknologi, teknik, seni, dan matematika sebagai satu 

kesatuan dalam pendekatan pembelajaran (Nurhikmayati, 
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2019).  

Kelebihan dan kekurangan dari pendekatan STEAM 

(Safriana et al., 2022) adalah sebagai berikut.  

a. Kelebihan 

1) Pendekatan STEAM menunjukkan hasil yang positip 

terhadap penguasaan pengetahuan sains. 

2) Pendekatan STEAM membelajarkan peserta didik untuk 

mampu memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif 

dengan memanfaatkan teknologi serta memfasilitasi 

agar mereka mampu mengkreasikan ide-idenya untuk 

dituangkan dan diolah dengan berbagai media yang 

berbasis teknologi. 

3) Pendekatan STEAM mampu menjembatani konsep-

konsep matematika yang bersifat abstrak ke dalam sains, 

teknologi, seni, serta terintegrasinya seni ke dalam 

pendekatan STEAM akan memupuk kreativitas dan 

motivasi belajar peserta didik dalam memecahkan suatu 

permasalahan. 

4) Pendekatan STEAM membantu peserta didik dalam 

mengaplikasikan konsep-konsep atau hasil belajar yang 

diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Kekurangan 
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1) Pendekatan STEAM yang diterapkan pada suatu model 

pembelajaran sangat menguji kesiapan guru dalam 

membelajarkan suatu materi kepada peserta didik. 

Pembelajaran berbasis STEAM sangat memerlukan 

penguasaan materi, teknologi, dan pengetahuan lainnya 

dari guru yang akan menerapkannya. 

2) Pendekatan STEAM cenderung memerlukan waktu 

yang lebih jika diterapkan pada suatu model 

pembelajaran, dan terkadang guru tidak memiliki 

banyak waktu untuk mengintegrasikan pendekatan ini 

dalam suatu rancangan pelaksanaan pembelajaran. 

3) Pendekatan STEAM jika diterapkan pada suatu 

pembelajaran cenderung akan memerlukan berbagai 

material dan biaya yang cukup mahal. 

 

4. Masalah Matematika Kontroversial 

Masalah matematika kontroversial adalah suatu 

permasalahan dalam bidang matematika yang dianggap 

dapat menimbulkan perdebatan akibat perbedaan pendapat 

(Simic-Muller et al., 2015). Menurut (Subanji & Emanuel, 

2021) dalam penyelesaian masalah kontroversial 

matematika, akan terdapat penyelesaian yang tidak valid 

sehingga dapat menimbulkan beragam penalaran. 
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Selanjutnya, (Subanji & Emanuel, 2021) berpendapat 

bahwa kemunculan masalah kontroversial diakibatkan 

karena adanya pemahaman yang belum tuntas, sehingga 

konflik kognitif akan timbul dalam pikiran seseorang.  

Berikut ini adalah beberapa contoh masalah 

matematika kontroversial yang diadaptasi dari penelitian 

(Subanji & Emanuel, 2021). 

Soal 1: Bentuk Aljabar (Masalah Kontroversial 

Eksplisit) 

Diketahui 𝑝2 − 𝑞2 = (𝑝 + 𝑞)(𝑝 − 𝑞). Jika 𝑝 = 𝑞, 

maka sederhanakanlah persamaan tersebut! 

Disajikan jawaban seperti berikut:  

𝑝2 − 𝑝2 = (𝑝 + 𝑝)(𝑝 − 𝑝)  

𝑝(𝑝 − 𝑝) = (𝑝 + 𝑝)(𝑝 − 𝑝), kedua ruas dibagi 

dengan (𝑝 − 𝑝) 

𝑝 = 𝑝 + 𝑝  

𝑝 = 2𝑝 , kedua ruas dibagi dengan 𝑝 

1 = 2  

a. Menurut anda, apakah jawaban tersebut masuk 

akal? Jelaskan! 

b. Apa yang anda dapat jelaskan dari permasalahan 

tersebut agar penyelesaian yang disajikan 

menjadi tepat?  
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Penyelesaian masalah di atas dengan berpikir kritis 

disajikan dalam tabel 1 berikut.  

Tabel 1. Penyelesaian Masalah Kontroversial 1 dengan 

Berpikir Kritis 

No 

Keterampila

n Berpikir 

Kritis 

Penjelasan 

1 Interpretasi 

 Ada soal diketahui sebuah bentuk 

aljabar yaitu 
2𝑎2−3𝑎𝑏−2𝑏2

𝑎−2𝑏
 

 Ada soal ditanyakan apakah (𝑎 − 2𝑏) 
dapat dibagi dengan (𝑎 − 2𝑏) 
khususnya jika 𝑎 = 2𝑏 

2 Analisis 
Jawaban yang disajikan akan menjadi 

masuk akal apabila 𝑎 ≠ 2𝑏.  

3 Evaluasi 

Jika 𝑎 = 2𝑏, maka jawaban yang 

disajikan akan tidak masuk akal karena 

apabila nilai 𝑎 = 2𝑏 disubstitusikan pada 

bentuk aljabar 
(𝑎−2𝑏)(2𝑎+𝑏)

(𝑎−2𝑏)
 akan 

menghasilkan 
0

0
 yang mana hasil 

pembagian tersebut akan tidak terdefinisi.  

4 Inferensi 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, 

dapat dituliskan jawaban yaitu sebagai 

berikut:  
2𝑎2−3𝑎𝑏−2𝑏2

𝑎−2𝑏
=

(𝑎−2𝑏)(2𝑎+𝑏)

(𝑎−2𝑏)
  

(𝑎 − 2𝑏) dapat dibagi dengan (𝑎 − 2𝑏), 
dengan syarat 𝑎 ≠ 2𝑏. Sehingga bentuk 

sederhana dari bentuk aljabar tersebut 

adalah (2𝑎 + 𝑏). 
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Soal 2: Bentuk Aljabar (Masalah Kontroversial Implisit) 

Sederhanakanlah bentuk aljabar:  
2𝑎2−3𝑎𝑏−2𝑏2

𝑎−2𝑏
 

Disajikan jawaban seperti berikut: 

a. Menurut anda, apakah jawaban tersebut masuk 

akal? Bisakah (𝑎 − 2𝑏) dibagi dengan (𝑎 − 2𝑏). 

Bagaimana jika 𝑎 = 2𝑏? Jelaskan! 

b. Apa yang anda dapat jelaskan dari permasalahan 

tersebut agar penyelesaian yang disajikan 

menjadi tepat?  

Penyelesaian masalah di atas dengan berpikir kritis 

disajikan dalam tabel 2. 

Tabel 3.  Penyelesaian Masalah Kontroversial 2 dengan 

Berpikir Kritis 

No 

Keterampilan 

Berpikir 

Kritis 

Penjelasan 

1 Interpretasi 

 Pada soal diketahui sebuah bentuk 

aljabar yaitu 
2𝑎2−3𝑎𝑏−2𝑏2

𝑎−2𝑏
 

 Pada soal ditanyakan apakah (𝑎 −
2𝑏) dapat dibagi dengan (𝑎 − 2𝑏) 
khususnya jika 𝑎 = 2𝑏 

2 Analisis 
Jawaban yang disajikan akan menjadi 

masuk akal apabila 𝑎 ≠ 2𝑏.  
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3 Evaluasi 

Jika 𝑎 = 2𝑏, maka jawaban yang 

disajikan akan tidak masuk akal karena 

apabila nilai 𝑎 = 2𝑏 disubstitusikan 

pada bentuk aljabar 
(𝑎−2𝑏)(2𝑎+𝑏)

(𝑎−2𝑏)
 akan 

menghasilkan 
0

0
  

yang mana hasil pembagian tersebut 

akan tidak terdefinisi.  

4 Inferensi 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, 

dapat dituliskan jawaban yaitu sebagai 

berikut:  
2𝑎2−3𝑎𝑏−2𝑏2

𝑎−2𝑏
=

(𝑎−2𝑏)(2𝑎+𝑏)

(𝑎−2𝑏)
  

(𝑎 − 2𝑏) dapat dibagi dengan (𝑎 −
2𝑏), dengan syarat 𝑎 ≠ 2𝑏. Sehingga 

bentuk sederhana dari bentuk aljabar 

tersebut adalah (2𝑎 + 𝑏). 
 

Dalam pembelajaran, konflik kognitif dan hasil 

yang bertentangan sering kali dihasilkan ketika siswa 

dihadapkan dengan masalah kontroversial (Subanji & 

Emanuel, 2021). Munculnya konflik kognitif dalam benak 

siswa inilah yang dapat merangsang keterampilan berpikir 

kritis dan kemampuan interpersonal siswa untuk dapat 

menyajikan penyelesaian masalah dan menarik kesimpulan 

yang tepat. 

 

5. Pendekatan STEAM Berbasis Masalah 

Kontroversial dalam Pembelajaran Matematika 

secara Multimodal 
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Pengintegrasian multimodal dalam pendekatan 

STEAM pada suatu pembelajaran, khususnya 

pembelajaran matematika sangat sejalan dengan harapan 

untuk dapat menyiapkan lulusan sebagai generasi yang 

mampu berasaing di era idustri 4.0 dan era society 5.0. 

(Nurhikmayati, 2019) dalam kajiannya mengatakan bahwa, 

dalam pembelajaran matematika, implementasi STEAM 

dapat dilakukan dengan memahami keterkaitan antara 

konsep matematika dengan disiplin ilmu lain yang termuat 

dalam STEAM. Keterkaitan antar konsep tersebut dapat 

dibangun melalui kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan 

kemampuan pemecahan masalah sehingga menghasilkan 

sebuah ide atau keterampilan kompleks untuk merumuskan 

sebuah solusi dari masalah yang dihadapi. Implementasi 

STEAM dilakukan secara terpadu, artinya pendekatan yang 

dilakukan adalah dengan menghubungkan disipilin ilmu 

yang termuat dalam STEAM dengan konsep matematika 

yang ada untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, solusi 

atau produk. Sehingga, pendekatan STEAM dapat 

dikatakan mampu mengintegrasi sebuah bahan ajar yang 

multimodal sebagai penunjang pembelajaran matematika 

yang mampu memperkenalkan peserta didik tentang 

teknologi dan penerapannya dalam pembelajaran. 
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Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, 

pembelajaran dengan memanfaatkan bahan ajar 

multimodal dapat dilakukan dengan mengikuti landasan 

filsafat konstruktivisme, selanjutnya pendekatan STEAM 

dalam pembelajaran matematika mengintegrasikan 

masalah kontroversial sebagai sebuah proyek yang akan 

diselesaikan. Pembelajaran STEAM yang 

mengintegrasikan masalah kontroversial dapat dilakukan 

pada bagian awal pembelajaran yang juga dilandasi dengan 

filsafat konstruktivisme. Dengan demikian, pendidik perlu 

memperhatikan ciri-ciri belajar menurut konstruktivisme 

diantaranya adalah pendidik berperan sebagai fasilitator.  

Penerapan suatu sumber belajar yang bersifat 

multimodal dalam pembelajaran, dalam kaitannya pendidik 

sebagai fasilitator, pendidik perlu memfasilitasi peserta 

didik tentang tata cara penggunaan bahan ajar multimodal 

sebagai suatu sumber belajar dalam pembelajaran. 

Sehubungan dengan itu, pendidik perlu memahami 

teknologi ketika membelajarkan materi secara  multimodal 

dengan pendekatan STEAM berbasis masalah 

kontroversial. Meski demikian, pendidik tidak perlu cemas 

atau terkendala dalam penguasaan teknologi, karena dalam 

pembelajaran STEAM, pendidik dapat bersifat fleksibel 
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baik itu kepada sesama pendidik maupun kepada peserta 

didik untuk saling berdiskusi.  

Sebagaimana yang telah disarankan dalam 

(Zubaidah, 2018) dalam implementasi pembelajaran 

STEAM, yakni: 1) Minta bantuan lebih awal dan lebih 

sering. Dalam hal ini, pendidik dapat berkomunikasi 

dengan sesama pendidik dalam sebuah forum tentang 

penerapan STEAM dalam pembelajaran di kelas, baik itu 

tentang tata cara penggunaan bahan ajar multimodal, cara 

memotivasi peserta didik agar mampu memunculkan 

keterampilan berpikir kritis, atau yang lainnya; 2) Bersikap 

fleksibel terutama dalam kali pertama pendidik 

menerapkan STEAM di dalam kelas. Pendidik tidak perlu 

cemas apabila terjadi hal-hal yang di luar dari apa yang 

direncanakan dalam pembelajaran, terlebih lagi pendidik 

yang menerapkan masalah kontroversial sebagai suatu 

proyek tertentu yang dapat memicu bebagai sudut pandang 

dari peserta didik. Berbagai hal yang terjadi di luar rencana, 

tentunya berkaitan dengan aktivitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran dapat dianggap sebagai bagian dari 

pembelajaran yang baik; 3) Tetap berpikiran terbuka. 

Pendidik juga harus mampu memberikan kebebasan 

kepada peserta didik dalam mengekspresikan ide-ide 
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mereka, karena pendidik dalam pembelajaran multimodal 

berpendekatan STEAM berbasis masalah kontroversial 

memposisikan diri sebagai pendamping dan fasilitator 

peserta didik dalam belajar; dan 4) Biarkan peserta didik 

yang memimpin proses pembelajaran. Peserta didik dalam 

pembelajaran STEAM memungkinkan akan menjadi 

subjek yang lebih tahu tentang hal-hal yang berbau sains, 

teknologi, teknik, dan seni dalam pembelajaran matematika 

dibandingkan pendidik. Maka dari itu, pendidik tidak perlu 

ragu untuk memberikan atau menyerahkan sepenuhnya 

pembelajaran kepada peserta didik dengan tetap memonitor 

berlangsungnya proses pembelajaran. 

 

6. Optimalisasi Pembelajaran Matematika SMK 

Pusat Keunggulan melalui Pendekatan STEAM 

Berbasis Masalah Kontroversial Terintegrasi 

secara Multimodal 

Optimalisasi pembelajaran matematika pada SMK 

Pusat Keunggulan dapat dilakukan dengan 

menintegrasikan teknik penyajian multimodal dalam 

pendekatan STEAM yang berbasis masalah kontroversial 

pada pembelajarannya. Dalam hal ini, pembelajaran 

STEAM, multimodal, dan berbasis masalah kontroversial 

harus sesuai dengan visi dan misi sekolah, serta 
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pelaksanaan kurikulum. Pembelajaran harus berlandaskan 

filsafat konstruktivisme, sehingga akan memiliki pola 

tertentu dalam pembelajaran guna optimalisasi matematika 

pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan dengan melihat 

bagaimana aktivitas STEAM tersebut pada pembelajaran.  

Sebagaimana telah dipaparkan oleh (Mu’minah, 2020) 

yang membandingkan aktivitas pembelajaran STEAM 

pada pelajaran IPA dengan pembelajaran STEAM 

multimodal dengan masalah kontroversial pada pelajaran 

matematika di SMK seperti berikut. 

a. Sains (Science) 

Menurut (Pramudyani & Indratno, 2022), adapun 

aktivitas yang dilakukan dengan pada aspek sains yaitu 

mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, menguji, 

dan menarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

agar peserta didik mampu belajar melakukan eksplorasi 

terhadap suatu objek tertentu atau suatu fenomena yang 

terjadi seara mandiri. Sejalan dengan pendapat (Mu’minah, 

2020) melalui sains, peserta didik juga akan mampu 

mengembangkan keterampilan dasar dari sains itu sendiri 

seperti melakukan pengamatan hingga merumuskan hasil 

pengamtannya, kemudian peserta didik juga diharapkan 

dapat mengambangkan rasa ingin tahu, dan memahami 
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pengetahuan tentang objek-objek yang diamati serta 

pendidik sebagai fasilitator mampu meluruskan 

pengetahuan yang diproleh. Dengan demikian, 

pembelajaran sains di sekolah khususnya jenjang SMK, 

peserta didik difokuskan pada pengamatan tentang 

lingkungan sekitar, berita tentang perkembangan teknologi, 

serta gejala-gejala yang muncul di masyarakat yang 

dikemas sebagai suatu masalah kontroversial, kemudian 

berdiskusi atau memberikan hipotesis mengenai solusi atas 

permasalahan yang terjadi. 

 

b. Teknologi (Technology) 

Aspek teknologi menurut (Naili, 2021) berarti 

peserta didik berkolaborasi dengan teman sejawat dalam 

penggunaan teknologi sebagai sarana mengolah sesuatu 

atau menyampaikan informasi yang diperoleh. Dengan 

demikian, teknologi pada pembelajaran bearti 

memanfaatkan penggunaan media pembelajaran sebagai 

suatu sarana belajar peserta didik dan sarana komunikasi 

peserta didik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

(Pramudyani & Indratno, 2022), teknologi dibedakan 

menjadi dua jenis yakni teknologi sederhana dan teknologi 

modern. Teknologi sederhana dapat berupa pensil, krayon, 
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penggaris, gunting serta peralatan yang dapat membantu 

peserta didik dalam membuat sesuatu, kemudian teknologi 

modern dapat berupa laptop atau komputer, gawai, dan 

platform pembelajaran seperti zoom, google classroom, 

atau lainnya. Peserta didik dalam pembelajaran STEAM 

dibiasakan dengan penggunaan teknologi, misalkan dengan 

pemanfaatan bahan ajar multimodal sebagai teknologi 

modern pada pembelajaran STEAM, dan pendidik sebagai 

fasilitator harus mampu memfasilitasi peserta didik. 

Sebagai contoh, peserta didik dapat memanfaatkan media 

berbasis Articulate Storyline, microsoft power point 

interaktif atau media lainnya yang bersifat multimodal yang 

mampu mengakomodasi gaya belajar pesera didik, 

sehingga peserta didik akan termotivasi untuk belajar dan 

mampu belajar secara mandiri atau berkelompok. Pada 

aspek teknologi, peserta didik juga diharapkan mampu 

memanfaatkan teknologi sebagai sarana diskusi atau 

eksplorasi guna menemukan suatu solusi terhadap masalah 

kontroversial yang diberikan oleh pendidik dalam 

pembelajaran STEAM. 

c. Teknik (Engineering) 

Pada aspek engineering, peserta didik dibiasakan 

diberi kesempatan untuk mendesain suatu permasalahan 
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atau solusi dari suatu permasalahan. Menurut (Lestari et al., 

2020), Engineering merupakan kegiatan yang dapat 

menstimulus peserta didik agar berpikir kreatif dalam 

memecahkan masalah. Aspek engineering pada STEAM 

memiliki langkah-langkah dalam pembelajaran seperti 

bertanya, membayangkan, merencanakan, membuat, dan 

memperbaiki. Sehingga aspek engineering itu sendiri dapat 

diartikan sebagai keterampilan peserta didik dalam 

merangkai sesuatu dengan memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia. Dalam hal ini, pendidik dapat memanfaatkan 

masalah matematika kontroversial untuk diberikan kepada 

peserta didik yang solusinya akan digali secara mandiri 

maupun berkelompok yang ditunjukkan dengan pembuatan 

proyek, baik itu berupa video atau suatu alat peraga yang 

dapat dipresentasikan sebagai suatu solusi yang diberikan 

atas permasalahan kontroversial. Proses penyelesaian 

masalah matematika kontroversial sebagai suatu proyek ini 

akan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

peserta didik.  

d. Seni (Art) 

Kemampuan seni pada peserta didik dalam 

pembelajaran STEAM dapat dikembangkan melalui 

aktivitas mendesain, baik itu mendesain alat peraga, 
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mendesain video atau suatu media pembelajaran, 

menggambarkan suatu grafik, pola atau suatu mind 

mapping. Meski demikian, (Pramudyani & Indratno, 2022) 

menyatakan bahwa aspek seni dapat diartikan bahwa, 

peserta didik dapat mengkreasikan sebuah produk yang 

memiliki nilai keindahan. Kegiatan seni pada STEAM 

tidak hanya terbatas pada mewarnai, menggunting, 

menempel, menggambar, namun juga melingkupi seni 

kriya, visual, atau audio. Dengan demikian, seni dalam 

pembelajaran juga dapat ditunjukkan pada bagaimana 

aktivitas peserta didik dalam hal bereksplorasi, 

berkomunikasi, ulet dalam memanfaatkan suatu media atau 

teknologi, perumusan solusi dari permasalahan, dan 

bagaimana peserta didik menghargai suatu karya. Aspek 

seni pada STEAM dapat disisipkan oleh pendidik dalam 

mendesain bahan ajar multimodal yang mampu menarik 

perhatian dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

e. Matematika (Mathematics) 

Aspek matematika pada STEAM bermuatan 

multimodal dengan permasalahan kontroversial dalam 

kajian ini menyesuaikan dengan materi matematika yang 

akan dibahas. Hal ini dikarenakan pada dasarnya dalam 

aspek matematika itu sendiri peserta didik menggunakan 
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pendekatan matematika dalam mengolah data hasil temuan 

atau proyek mereka seperti mengukur, mengelompokkan, 

mengklasifikasi, membandingkan, dan lainnya. Bidang 

matematika itu sendiri dibagi menjadi berbagai sub bidang 

keterampilan diantaranya geometri, pengukuran, 

klasifikasi, aritmatika, dan konsep bilangan (Naili, 2021). 

Berkaitan dengan pendekatan STEAM, pembelajaran akan 

menuntun peserta didik untuk melakukan kegiatan seperti: 

penentuan pola suatu permasalahan dan solusinya 

menggunakan pendekatan-pendekatan matematika, 

perumusan suatu masalah kontroversial dalam bentuk 

matematika, permainan logika matematika, penemuan 

konsep, pemilihan rumus dan penggunaan rumus yang 

sesuai, sampai pada visualisasi suatu solusi dalam sebuah 

grafik dalam matematika. 

Berdasarkan pola di atas, pembelajaran matematika 

multimodal dengan pendekatan STEAM berbasis masalah 

kontroversial akan mampu mengoptimalisasi mata 

pelajaran matematika sebagai suatu mata pelajaran pilihan 

yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum SMK Pusat 

Keunggulan. Dengan pembelajaran yang memanfaatkan 

keterkaitan antara STEAM, multimodal, dan masalah 

kontroversial, mata pelajaran matematika diharapkan 
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mampu menjadi mata pelajaran yang mengikuti pola 

kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Matematika akan 

memposisikan diri sebagai mata pelajaran yang serupa 

dengan mata pelajaran lainnya yang merupakan mata 

pelajaran kejuruan, dimana pembelajaran matematika juga 

akan mengintegrasikan teknologi, pembelajaran proyek, 

dan kemampuan kerja tim, atau  lainnya yang sesuai dengan 

STEAM, multimodal, dan memanfaatkan masalah 

kontroversial. 

Dalam hal penerapan pendekatan STEAM tentu 

harus memperhatikan berbagai hal, seperti perencanaan 

pembelajaran sebagaimana yang telah dikemukakan oleh 

(Zubaidah, 2019), bahwa untuk penerapan pembelajaran 

STEAM, dalam hal perencanaan pembelajaran pendidik 

disarankan untuk: 1) Menentukan Anggaran, 2) 

Menentukan Tempat atau Ruang Belajarnya, 3) 

Mengidentifikasi Sumber Daya, dan 4) Mengembangkan 

Kurikulum. Pengembangan kurikulum SMK Pusat 

Keunggulan seperti yang dilakukan oleh salah satu SMK 

yang mendapat kepercayaan sebagai SMK Pusat 

Keunggulan di Indonesia yakni SMKN Purwosari meliputi 

pengembangan perencanaan pembelajaran dan penerapan 

pembelajaran berbasis proyek nyata dari dunia kerja. 
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Melalui penerapan STEAM, multimodal, dan masalah 

kontroversial pada pembelajaran di SMK Pusat 

Keunggulan, matematika akan mampu menjadi mata 

pelajaran pilihan yang mendukung kemampuan peserta 

didik dalam mempelajari bidang ilmu kejuruan. (Setyowati 

& Subali, 2011) menyatakan bahwa dalam optimalisasi 

hasil belajar matematika pada siswa SMK dapat dilakukan 

dengan meningkatkan sikap kemandirian belajar siswa. 

Peningkatan sikap kemandirian belajar siswa dapat 

dilakukan dengan perencanaan pembelajaran yang lebih 

mengarah pada penumbuhan sikap belajar secara mandiri 

baik berbantuan media atau kolaborasi metode 

pembelajaran yang bervariasi. Kemudian pelaksanaan 

pembelajaran sebagai upaya optimalisasi hasil belajar 

melalui sikap kemandirian belajar perlu 

mempertimbangkan berbagai hal, seperti kesiapan 

pembelajaran, sarana prasarana, kondisi dan kebutuhan 

siswa. Berbagai pernyataan tersebut tentu sesuai dengan 

apa yang telah dikaji oleh para peneliti terkait dengan 

pembelajaran STEAM, multimodal, dan masalah 

kontroversial sebagai upaya optimalisasi pembelajaran 

matematika pada SMK Pusat Keunggulan.  

Optimalisasi matematika pada kurikulum SMK 
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Pusat Keunggulan akan mampu meningkatkan kebutuhan 

matematika sebagai suatu mata pelajaran yang secara 

efektif menyongsong kemampuan matematis siswa dalam 

dunia kerja sesuai dengan bidang kejuruan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat (Zakiah, 2019) yang menyatakan bahwa 

matematika hadir di SMK untuk mempersiapkan peserta 

didik menggunakannya dalam dunia kerja yang memiliki 

masalah kompleks dan dinamis. Harapannya, peserta didik 

memiliki kemampuan matematis yang memadai untuk 

memecahkan masalah di dunia kerja. Dengan demikian 

optimalisasi matematika pada kurikulum SMK Pusat 

Keunggulan berorientasi pada penempatan matematika 

sebagai mata pelajaran yang secara efektif mendukung 

pembelajaran bidang kejuruan dan mempersiapkan 

keterampilan matematis siswa di dunia kerja. 
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7. Penutup 

Suatu pembelajaran multimodal dapat diterapkan 

pada sebuah pembelajaran yang berlandaskan pada teori 

konstruktivisme yang pada dasarnya pendidik berperan 

sebagai fasilitator dan siswa mengkonstruksi 

pemahamannya secara mandiri dengan memanfaatkan 

literasi multimodal. Berkaitan dengan STEAM dan 

masalah kontroversial, pendidik dapat menerapkan model 

pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk 

menyelesaikan suatu proyek. Dalam pembelajaran 

matematika dengan pendekatan STEAM yang 

mengintegrasikan permasalahan kontroversial secara 

multimodal, pendidik perlu untuk memperhatikan berbagai 

indikator berpikir kritis dari peserta didik, yakni: Identify, 

Define, Enumerate, Analyze, dan List serta Self-Correct 

sebagai suatu tolak ukur keberhasilan siswa dalam berpikir 

kritis. Kemudian, dalam penerapannya dikombinasikan 

kedua konsep utama dari multimodal dan pendekatan 

STEAM yang memanfaatkan masalah kontroversial, yakni 

pembelajaran harus mampu menghasilkan sebuah proyek 

yang dilandasi filsafat konstruktivisme, yang pada intinya 

pendidik berperan sebagai fasilitator. 

Dalam hal optimalisasi matematika pada kurikulum 
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SMK Pusat Keunggulan, dapat disimpulkan bahwa suatu 

pembelajaran matematika perlu untuk disesuaikan dengan 

visi dan misi sekolah serta pelaksanaan kurikulum 

sebelumnya pada SMK Pusat Keunggulan itu sendiri. 

Pembelajaran yang mengintegrasikan multimodal dalam 

pendekatan STEAM harus berlandaskan filsafat 

konstruktivisme, sehingga memiliki pola tertentu dalam 

pembelajaran guna optimalisasi matematika pada 

kurikulum SMK Pusat Keunggulan dengan melihat 

bagaimana aktivitas STEAM tersebut pada pembelajaran. 

Melalui penerapan STEAM, multimodal, dan masalah 

kontroversial pada pembelajaran di SMK Pusat 

Keunggulan, matematika akan mampu menjadi mata 

pelajaran pilihan yang mendukung kemampuan peserta 

didik dalam mempelajari bidang kejuruan dan 

mempersiapkan keterampilan matematisnya di dunia kerja. 
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