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Apa itu lintasan?



Contoh lintasan:



Manakah lintasan yang dapat digunakan
agar mobil sampai ke tujuan? 



Lintasan Belajar:

Apakah mungkin dari sebuah awalan
menuju sebuah tujuan mempunyai
lebih dari satu alur?

Apa yang perlu diperhatikan ketika
memilih suatu lintasan? 

Lintasan: merupakan jalan yang dilalui.

Lintasan Belajar

Lintasan mempunyai awalan & akhiran

Belajar:
- perubahan yang relatif permanen

dalam perilaku atau potensi perilaku
sebagai hasil dari pengalaman atau
latihan yang diperkuat.

- merupakan akibat adanya interaksi
antara stimulus dan respon.

Seseorang dianggap
telah belajar sesuatu jika dia dapat
menunjukkan perubahan
perilakunya.



Secara sederhana:

Lintasan belajar: merupakan jalan atau proses 
pemberian pengalaman kepada siswa untuk
mencapai suatu perubahan melalui interaksi
stimulus dan respon.

Lintasan belajar memiliki titik awal (pengalaman
& keadaan siswa), laluan (aktivitas berjenjang), 
dan titik akhir (tujuan pembelajaran).



LEARNING TRAJECTORY 
(LINTASAN BELAJAR)

Dalam proses aktivitas pembelajaran, guru harus mengantisipasi aktivitas mental apa
saja yang muncul dari siswa dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran.
Pembayangan dan antisipasi yang dilakukan tersebut disebut Hypothetical Learning
Trajectory (HLT). HLT merupakan suatu hipotesa atau prediksi bagaimana pemikiran dan
pemahaman siswa berkembang dalam aktivitas pembelajaran (Simon, 2004).

Menurut Gravemeijer (2004) HLT terdiri dari 3 komponen: 

• tujuan pembelajaran matematika bagi siswa, 

• aktivitas pembelajaran dan perangkat atau media yang digunakan dalam proses 
pembelajaran, 

• konjektur proses pembelajaran dan strategi siswa yang muncul dan dikembangkan. 

HLT for planning of instructional activities in a given classroom on a day-to-day basis

Bakker (2004): HLT merupakan hubungan antara sebuah teori pembelajaran (Instruction
Theory) dan ujicoba pengajaran (teaching experiment) yang sebenarnya. Dari hubungan
tersebut terdapat konjektur yang dapat direvisi dan dikembangkan kembali untuk
pembelajaran berikutnya.



Perlu diingat:

Lintasan belajar yang dirancang guru harus
dapat mengantar siswa mencapai tujuan
pembelajaran (pengetahuan, keterampilan, 
sikap) secara bertahap.

Materi matematika memiliki keunikan sehingga
lintasan belajar perlu mengakomodirnya.



Perhatikan KD Matematika berikut!

3.1 Membuat generalisasi dari pola pada barisan 
bilangan dan barisan konfigurasi objek

&

4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan pola pada barisan bilangan dan barisan 
konfigurasi objek

(Kelas VIII)

Bagaimana lintasan belajar untuk KD tersebut?



Indikator: Tujuan Pembelajaran:

3.1.1 Menemukan pola dari suatu
barisan bilangan.

3.1.2 Menuliskan generalisasi dari
pola bilangan.

4.1.1 Menggunakan pola untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari
berkaitan dengan pola bilangan.

Melalui pengamatan dan diskusi, peserta
didik bekerjasama menentukan suku dari 
barisan bilangan dan konfigurasi objek 
dengan tepat.

Melalui percobaan peserta didik dapat 
menentukan aturan pada tiap-tiap 
susunan bilangan.

Melalui diskusi peserta didik dapat 
menuliskan n suku bilangan pertama 
dari tiap-tiap pola bilangan.

Melalui diskusi dan tanya jawab peserta didik
dapat menemukan pola dan generalisasi dari 
pola bilangan untuk membuat prediksi

Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat 
memecahkan masalah sehari-hari yang 
berhubungan dengan pola bilangan.



Apakah semua tujuan pembelajaran
tersebut dapat dicapai dalam satu kali 

pembelajaran?



Tujuan Pembelajaran 1:

Melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik
bekerjasama menentukan suku dari barisan 
bilangan dan konfigurasi objek dengan tepat

Apa saja barisan bilangan dan konfigurasi objek?

Bagaimana strategi mengajarkannya kepada siswa?

Bagaimana lintasan belajarnya?



Lintasan belajar untuk pola bilangan segitiga
Aktivitas Level Respon

Siswa
Antisipasi Guru

Mengamati gambar berkaitan dengan 
susunan benda-benda ciptaan Tuhan dan
buatan manusia, serta mengidentifikasi
keteraturan yang ada pada gambar
tersebut.

Menyelesaikan permasalahan berkenaan
dengan pola bilangan segitiga dengan cara

a. Menentukan banyak objek pada

setiap baris mulai dari tumpukan

paling atas

b. Membuat sketsa tiga baris selanjutnya

pada bagian bawah susunan objek.

Melengkapi tabel untuk mendapatkan pola
bilangan banyaknya objek pada setiap baris. 

Menemukan rumus suku ke-n untuk 
menentukan banyaknya bilangan pada baris
tertentu.

Apakah setiap aktivitas berada pada level yang sama? 

Apakah respon siswa selalu sesuai dengan harapan guru?

Apakah respon siswa selalu seragam? Bagaimana guru mengantisipasinya?



Level aktivitas dalam pembelajaran
matematika (Gravemeijer, 1994)



Lintasan belajar untuk pola bilangan
segitigaberdasarkan fenomena gunung es

Mengamati gambar berkaitan dengan 
susunan benda-benda ciptaan Tuhan dan
buatan manusia, serta mengidentifikasi
keteraturan yang ada pada gambar tersebut.

Permasalahan:
ada promo produk susu kental manis, Bu Rini
bertugas menyusun 55 kaleng susu di atas meja
stand. Susu disusun menarik, teratr, dan setinggi
mungkin. Berikan usulanmu kepada Bu Rini.

Real world
situation

a. Menentukan banyak kaleng pada setiap

baris mulai dari tumpukan paling atas

b. Membuat sketsa tiga baris selanjutnya

pada bagian bawah susunan kaleng.

Melengkapi tabel untuk mendapatkan pola
bilangan banyaknya kaleng pada setiap baris. 

Baris
dari atas

Banyaknya
kaleng

Pola

1 1 …

2 2 …

… 3 …

Menemukan rumus suku ke-n untuk menentukan

banyaknya bilangan pada baris tertentu.

Model of (skema)

Model For
(Building Stone)

Formal Abstrak
Un=1/2n(n+1)



Lintasan belajar pola bilangan kubus



Lintasan belajar dalam bentuk tabel




