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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Susanto (2013:185) matematika merupakan salah satu disiplin 

ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia 

kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kebutuhan akan aplikasi matematika saat ini dan masa depan tidak 

hanya untuk keperluan sehari-hari, tetapi terutama dalam dunia kerja, dan untuk 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, matematika 

sebagai ilmu dasar perlu dikuasai dengan baik oleh siswa. 

 Menurut Depdiknas (Shadiq, 2014:2-3) ada lima tujuan pembelajaran 

matematika.  Adapun tujuan tersebut adalah (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengkomunikasikan gagasan dengan 

symbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

(5) memiliki sikap mengahargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 
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memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Berdasarkan tujuan 

tersebut, tampak jelas bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran matematika 

adalah agar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah. 

Menurut Susanto (2013:195-196) pemecahan  masalah (Problem Solving) 

merupakan komponen yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. 

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan proses 

menerapkan pengetahuan (Knowledge) yang telah diperoleh siswa sebelumnya ke 

dalam situasi yang baru. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas yang 

sangat penting dalam pembelajaran matematika, karena tujuan belajar yang ingin 

dicapai dalam pemecahan masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.    

 Hendriana dan Soemarmo (2017:23) menyatakan bahwa Proses 

pemecahan matematik merupakan salah satu kemampuan dasar matematik yang  

harus dikuasai siswa sekolah menengah. Pentingnya memiliki kemampuan 

tersebut karena pemecahan masalah matematik merupakan salah satu tujuan 

penting  dalam pembelajaran matematika bahkan proses pemecahan masalah 

matematik  merupakan jantungnya matematika. Menurut Polya (1973:6-15) 

pemecahan suatu masalah terdapat empat langkah yang harus dilakukan meliputi 

memahami masalah (understanding the problem), membuat rencana (devising a 

plan), melaksanakan rencana (carrying out the plan) dan memeriksa kembali 

(looking back). 

 NCTM (National Council of Teacher of Mathematics) pada tahun 2000 

(Mahanani dan Murtiyasa, 2016:2) merumuskan kemampuan pembelajaran 

matematika yang disebut daya matematika meliputi: pemecahan masalah 
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(problem solving), penalaran dan bukti (reasoning and proof), komunikasi 

(communication), menghubungkan ide (connection), dan representatif 

(representations). NCTM menempatkan pemecahan masalah sebagai urutan yang 

pertama dalam pembelajaran matematika. 

 Namun, pada kenyataannya kemampuan pemecahan masalah matematika 

di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil laporan Badan 

Penelitian dan Pengembangan (Mahanani dan Murtiyasa, 2016:2) bahwa hasil tes 

evaluasi TIMSS (Trends in Student Achievement in Mathematics and Science) 

tahun 2011 prestasi belajar matematika kelas VII di Indonesia berada di posisi 5 

besar dari bawah yaitu peringkat 36 dari 40 negara dengan nilai 386. Prestasi 

belajar matematika untuk Indonesia oleh TIMSS tahun 2007 berada di peringkat 

36 dari 49 negara dengan nilai 397. Sedangkan tahun 2003 untuk matematika, 

berada pada posisi 35 dari 46 negara dengan nilai 411. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa nilai matematika menurun dari tahun ke tahun. 

Selanjutnya Marpaung (2007:2) menyatakan bahwa pembelajaran  

matematika sampai sekarang ini pada umumnya masih berlangsung didominasi 

oleh paradigma lama. Guru aktif mentransfer pengetahuan kepikiran siswa (guru 

mengajari siswa).Sementara itu siswa menerima pengetahuan secara pasif (murid 

berusaha menghafal pengetahuan yang diterima).Hal inilah yang menyebabkan 

implementasi proses pemecahan masalah cenderung tidak berjalan dengan baik.  

Berdasarkan pengalaman penulis selama menjadi guru ppl di SMP Negeri 

17 Kota Jambi, masih terdapat banyak siswa yang belum dapat menyelesaikan 

soal matematika dengan benar, salah satunya pada materi bangun datar. Menurut 

(Mufidah, 2014:114) materi bangun datar dapat digunakan dalam 
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mengidentifikasi kemampuan pemecahan masalah siswa. Pemilihan materi juga 

dikarenakan banyak penerapan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

yang berhubungan dengan materi bangun datar, tanpa kita sadari, terdapat banyak 

benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga dan segiempat. Selain itu, materi ini 

telah dipelajari pada kelas VII semester gasal. Pada umumnya yang menjadi 

masalah adalah siswa masih sulit dalam memecahakan masalah. Selain itu, setiap 

siswa memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa yang lain pada saat 

memecahkan masalah. Ada siswa yang memiliki karakteristik menggunakan 

waktu yang lama dalam menjawab masalah, namun ada juga siswa yang memiliki 

karakteristik menggunakan waktu yang singkat dalam menjawab masalah.  

Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu lain 

pada saat memecahkan masalah. Menurut (Azhil, dkk, 2017:62), perbedaan 

karakteristik dapat meliputi perbedaan cara menerima, mengorganisasikan dan 

mengolah suatu informasi yang diterima. Hal inilah yang disebut dengan istilah 

gaya kognitif. Salah satu gaya kognitif tersebut adalah gaya kognitif reflektif dan 

impulsif. Gaya kognitif reflektif dan implusif merupakan gaya kognitif yang 

menunjukkan tempo atau kecepatan dalam berpikir, maka ide untuk 

menyelesaikan pemecahan masalah tergantung gaya kognitif yang dimiliki oleh 

siswa (Fadiana, 2016:80).  

Menurut Rahmatina, dkk (2014:64) gaya kognitif merupakan salah satu ide 

baru dalam kajian psikologi perkembangan dan pendidikan. Ide ini berkembang 

pada penelitian bagaimana individu menerima dan mengorganisasi informasi dari 

lingkungan sekitarnya. Menurut Basey (2009:2) Gaya kognitif merupakan 

karakteristik seseorang dalam menerima, menganalisis dan merespon suatu 



 
 

82 
 

tindakan kognitif yang diberikan. Selanjutnya (Purnomo, dkk, 2015:110) 

menyatakan gaya kognitif merupakan proses kontrol atau gaya yang merupakan 

manajemen diri, sebagai perantara secara situasional untuk menentukan aktivitas 

sadar sehingga digunakan seorang pebelajar untuk mengorganisasikan dan 

mengatur, menerima dan menyebarkan informasi dan akhirnya menentukan 

perilaku.  

 Kagan (Widadah, dkk, 2013:15) mengemukakan bahwa siswa yang 

memiliki karakteristik menggunakan waktu yang lama dalam menjawab soal 

tetapi cermat atau teliti sehingga jawaban yang diberikan cenderung benar, disebut 

siswa yang bergaya kognitif reflektif. Sedangkan siswa yang memiliki 

karakteristik menggunakan waktu yang singkat dalam menyelesaikan soal, tetapi 

kurang cermat sehingga jawaban cenderung salah, disebut siswa yang bergaya 

kognitif impulsif. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Reynolds & Janzen 

(Lestari, 2012:2) bahwa anak reflektif biasanya lama dalam merespon, namun 

mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia dan mempunyai konsentrasi yang 

tinggi saat belajar. Sedangkan anak impulsif kurang konsentrasi dalam kelas. 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Impulsif dan 

Reflektif Pada Materi Bangun Datar Di Kelas VII SMP”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah didalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa impulsif pada materi 

bangun datar di kelas VII SMP? 
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2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa reflektif pada materi 

bangun datar di kelas VII SMP? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa impulsif pada materi 

bangun datar di kelas VII SMP. 

2. Menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa reflektif pada materi 

bangun datar di kelas VII SMP. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan 

untuk penelitian tentang analisis perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

siswa impulsif dan reflektif pada materi bangun datar di kelas VII SMP.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.  Bagi guru, yaitu meningkatkan pemahaman pendidik mengenai 

kemampuan pemahaman konsep siswa impulsif dan reflektif, sehingga 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran sesuai 

dengan gaya kognitif siswa. 

2. Bagi siswa bergaya kognitif impulsif dan reflektif, yaitu dengan guru 

mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa impulsif dan 

reflektif, diharapakan agar para siswa memperoleh pembelajaran dengan 

cara yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka 
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akan merasa nyaman ketika belajar, serta mampu menerima dan 

memahami pelajaran dengan baik. 

3. Bagi pembaca, yaitu memberikan informasi, khususnya pendidik, 

mengenai tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa impulsif dan 

reflektis pada materi bangun datar. 

4. Bagi peneliti lain, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan 

penelitian yang berkaitan dengan tingkat kemampuan pemecahan masalah 

siswa impulsif dan reflektif.  

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini ketercapaian adalah menganalisis 

kemampuan pemecahan masalah siswa impulsif dan reflektif  pada materi bangun 

datar. Dalam memecahkan masalah dibutuhkan suatu kemampuan pemecahan 

masalah guna untuk memberikan jawaban atau solusi secara tepat, runtut dan 

sistematis berdasarkan langkah-langkah Polya. Kemampuan pemecahan masalah 

yang dianalisis yaitu kemampuan siswa memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana , dan melakukan pengecekan 

kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Soal yang digunakan ialah 

soal dalam bentuk essay dengan materi bangun datar (segiempat dan segitiga) 

karena materi ini sangat menunjang siswa dalam menggunakan kemampuan 

pemecahan masalahnya, selain itu materi ini memiliki kegunaan yang sangat erat 

dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa 

diharapkan dapat menemukan dan memberikan solusi atau jawaban dalam 

memecahkan masalah. Penelitian ini memilih siswa dengan gaya kognitif impulsif 
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dan reflektif sebagai subjek penelitan serta mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah siswa impulsif dan reflektif pada materi bangun datar. 

1.5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat penelitian, maka penelitian ini 

memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di kelas VII SMP Negeri 17 Kota Jambi pada siswa 

yang memiliki gaya kognitif impulsif dan reflektif yang diperoleh 

berdasarkan hasil tes MFFT dan ciri-ciri serta karakteristik yang ada pada 

siswa impulsif dan reflektif tersebut. 

2. Siswa dengan gaya kognitif impulsif dan reflektif menyelesaikan tes untuk 

mengungkapkan kemampuan pemecahan masalah yang ditinjau dari 

indikator pemecahan masalah. 

3. Adapun aspek atau komponen kemampuan pemecahan masalah yang 

digunakan ialah berdasarkan aspek yang dikembangkan oleh Polya yaitu 

kemampuan siswa memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

menyelesaikan masalah sesuai rencana , dan melakukan pengecekan 

kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. 

4. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  materi  kelas VII yaitu 

bangun datar (segiempat dan segitiga). Kemudian soal yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa soal pemecahan masalah pada materi bangun 

datar (segiempat dan segitiga). 
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1.6  Definisi Istilah 

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda terhadap istilah dalam tulisan 

ini, maka dipandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus 

kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan atau 

tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya 

bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti 

duduk perkaranya. 

2. Kemampuan Pemecahan  masalah (Problem Solving) merupakan 

komponen yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Secara 

umum, dapat dijelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan proses 

menerapkan pengetahuan (Knowledge) yang telah diperoleh siswa 

sebelumnya ke dalam situasi yang baru.  

3. Gaya kognitif impulsif adalah anak yang memiliki karakteristik cepat 

dalam menjawab masalah tetapi kurang cermat, sehingga jawaban 

cenderung salah. Anak impulsif kurang konsentrasi dalam kelas. 

4. Gaya kognitif reflektif adalah siswa yang mempunyai karakteristik lambat 

dalam menjawab soal, tetapi cermat sehingga jawaban cenderung benar. 

Anak reflektif biasanya lama dalam merespon, namun mempertimbangkan 

semua pilihan yang tersedia dan mempunyai konsentrasi yang tinggi saat 

belajar.  
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara keseluruhan gambaran kemampuan pemecahan masalah berdasarkan 

indikator kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki gaya kognitif 

impulsif pada materi bangun datar adalah untuk Im1 dan Im2 tidak memenuhi 

indikator membuat rencana untuk menyelesaikan masalah dan memeriksa 

kembali jawaban. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipersentasekan subjek 

dengan indikator memahami masalah adalah 50% untuk Im1 dan 25% untuk 

Im2. Indikator membuat rencana untuk menyelesaikan masalah adalah 0% 

untuk Im1 dan 0% untuk Im2. Indikator melaksanakan rencana penyelesaian 

adalah 75% untuk Im1 dan 25% untuk Im2. Indikator memeriksa kembali 

jawaban adalah 0% untuk Im1 dan 0% untuk Im2. 

2. Secara keseluruhan gambaran kemampuan pemecahan masalah berdasarkan 

indikator kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki gaya kognitif 

reflektif pada materi bangun datar adalah Rf1dan Rf2 dapat memenuhi 

keempat indikator kemampuan pemecahan masalah yaitu memahami masalah, 

membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan rencana 

penyelesaian dan memeriksa kembali jawaban. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat dipersentasekan subjek dengan indikator memahami masalah adalah 

100% untuk Rf1, 100% untuk Rf2. Indikator membuat rencana untuk 

menyelesaikan masalah adalah 50% untuk Rf1, 25% untuk Rf2. Indikator 
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melaksanakan rencana penyelesaian adalah 100% untuk Rf1, 50% untuk Rf2. 

Indikator memeriksa kembali jawaban adalah 87% untuk Rf1, 50% untuk Rf2.  

5.2 Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dibuat implikasi sebagai berikut, 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa impulsif dan reflektif pada 

materi bangun datar dengan menganalisisnya adalah hal yang penting yang harus 

diperhatikan oleh guru matematika, karena guru dapat mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah siswa impulsif dan reflektif dan dapat dijadikan acuan untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa impulsif dan reflektif 

khususnya pada materi bangun datar. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka terdapat 

beberapa saran yang akan diajukan peneliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Guru matematika kelas VII SMP dapat membiasakan siswa mengerjakan soal-

soal pemecahan masalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dengan menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah yang tepat, 

khususnya pada langkah membuat rencana untuk menyelesaikan masalah dan 

memeriksa kembali jawaban. Karena siswa masih bingung dalam membuat 

ide/konsep dalam menyelesaikan masalah dan tidak memeriksa kembali 

jawaban yang telah diperolehnya. 

2. Siswa yang memiliki gaya kognitif  impulsif  perlu terus melatih kemampuan 

pemecahan masalah dengan mengerjakan soal-soal pemecahan masalah, 

karena siswa impulsif masih bingung dalam membuat ide/konsep dalam 

menyelesaikan masalah dan tidak memeriksa kembali jawaban yang telah 
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diperolehnya. Sehingga jika semakin sering siswa tersebut mengerjakan soal-

soal pemecahan masalah, maka kemampuan pemecahan masalah akan 

semakin terlatih sehingga jika dihadapkan dengan suatu permasalahan siswa 

dapat memecahkannya. 

3. Siswa yang memiliki gaya kognitif reflektif juga perlu terus melatih 

kemampuan pemecahan masalah dengan mengerjakan soal-soal pemecahan 

masalah, karena meskipun siswa reflektif dapat memecahkan masalah dengan 

baik, namun masih harus ditingkatkan lagi. Selain itu siswa reflektif juga perlu 

belajar disiplin waktu agar hasil jawaban dengan waktu yang digunakan sama-

sama tepat. 

4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk 

penelitian selanjutnya mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

memiliki gaya kognitif impulsif dan reflektif. 

5. Kepada peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan informasi dan pandangan untuk membuat penelitian yang lebih luas 

tentang kemampuan pemecahan masalah siswa impulsif dan reflektif pada 

materi bangun datar. 

 


