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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Matematika 

Pengertian Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan 

antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan 

suatu masalah mengenai bilangan.24 Kata Matematika sudah tidak asing lagi bagi 

kita, matematika merupakan salah satu materi yang pernah diterapkan sejak mulai 

TK bahkan sampai perkuliahan, dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu dari segi bahasa matematika adalah bahasa yang 

melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan.25 

Uraian di atas menunjukkan bahwa matematika berkenaan dengan struktur 

dan hubungan yang berdasarkan konsep-konsep yang abstrak sehingga diperlukan 

simbol-simbol untuk menyampaikannya. Ini berarti konsep dari belajar matematika 

dapat dikatakan pada hakikatnya adalah belajar konsep, struktur konsep dan 

mencari hubungan antara konsep dan strukturnya.26 Sedangkan hakekat matematika 

menurut Soedjaji yaitu, memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesempatan 

dan pola pikir yang deduktif.27 Namun demikian, secara umum matematika 

didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan 

                                                             
24 Departemen Pendidikan dan Kurikulum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen 

Nasional Balai Pustaka, 2002), hal.566 
25 Mulyani, Kurikulum dan Pengajaran, (Jakarta:Dekdipbud Dirjen DIKTI, 1998), hal.98 
26 Subrinah, Inovasi Pembelajaran Matematika, (Jakarta: Depdiknas, 2006), hal.1 
27 Heruman, Model Pembelajaran Matematika, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

hal.1 
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serta ruang. Ada pula pandangan lain mengenai matematika adalah ilmu dasar yang 

mendasari ilmu pengetahuan lain.28 Schoenfeld berpendapat bahwa matematika 

memuat pengamatan dan pengkodean melalui representasi yang abstrak, dan 

peraturan dalam dunia simbol dan objek dalam pengertian sebagai ilmu memuat arti 

membuat sesuatu yang masuk akal, serangkaian simbol dan jenis penalaran yang 

sesuai antara satu dengan yang lainnya.29 

Jadi dapat disimpulkan bahwa matematika adalah kreatifitas yang 

memerlukan suatu imajinasi, kemampuan, intuisi dan penemuan secara terkonsep. 

 

B. Pembelajaran Matematika 

1. Belajar 

a) Pengertian Belajar 

Individu selalu berkembang, sebagian besar perkembangan tersebut 

diperoleh melalui belajar. Belajar merupakan aktifitas yang disengaja dan 

dilakukan oleh individu agar terjadi suatu perubahan kemampuan diri, dengan 

belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu 

melakukan sesuatu atau tadinya anak tidak terampil menjadi terampil.30 Belajar 

yang disadari atau tidak, sederhana atau bahkan kompleks, belajar sendiri atau 

                                                             
28 Hari Wijaya,Meningkatkan Kecerdasan Matematika, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 

2009), hal.29 
29 Heris Hendriani dan Utari Soemarmo, Penilaian Pembelajaran Matematika, (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2014), hal.3 
30 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 

(Depok: PT. Rajagrafindo Persada,2013), hal.124 
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dengan bantuan guru, belajar dari buku baik dari media elektronika, belajar di 

sekolah dan di rumah, di lingkungan kerja atau masyarakat.31 

Hal lain yang juga selalu terkait dalam belajar adalah pengalaman, 

pengalaman yang berbentuk interaksi dengan orang lain atau lingkungannya.32 

Belajar dapat dilakukan melalui pengalaman langsung maupun pengalaman secara 

tidak langsung. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.33 Perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat 

ditemukan dalam berbagai sumber atau literatur. Meskipun ada perbedaan-

perbedaan di dalam rumusan pengertian belajar tersebut dari masing-masing ahli, 

namun secara prinsip masih ada kesamaan-kesamaannya. 

Menurut Witherington “belajar merupakan perubahan dalam kepribadian, 

yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon baru yang berbentuk keterampilan, 

sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan”.34 Pendapat yang hampir sama 

dikemukakan juga oleh Crow and Crow dan Hilgrad “belajar adalah diperolehnya 

kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap baru”, sedang menurut Hilgard 

“belajar adalah suatu proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena 

adanya respon terhadap sesuatu situasi”.35 Menurut Ahmad Mudzakir dan Joko 

Sutrisno mengemukakan bahwa “belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang 

                                                             
31 Nana Syaodih S., Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT. Rosdakarya, 

2011), hal.155 
32 Ibis., hal.155 

33 Indah Komsiyah,Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras,2012), hal.2 
34 Nana Syaodih S., Landasan Psikologi ..., hal.155 
35 Ibid., hal.156 
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bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan 

tingkah laku, sikap, ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sebagainya”.36 

Berdasarkan beberapa pandangan dan definisi tentang belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa “Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau 

pribadi seseorang baik disadari atau disengaja berdasarkan pengalaman, latihan, 

dan ketrampilan”. 

a) Ciri-ciri Belajar 

Dari sejumlah pengertian belajar di atas, dapat pula kita temukan beberapa 

ciri secara umum kegiatan belajar sebagai berikut:37 

1. Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, perubahan tersebut dapat 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik. 

2. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan 

pengalaman, dalam arti perubahan-perubahan yang sebabkan oleh pertumbuhan 

atau kematangan, dan tidak dikatakan sebagai hasil belajar apabila perubahan-

perubahan tersebut terjadi pada bayi. 

3. Perubahan-perubahan dari hasil belajar itu harus relativ mantap dan harus 

merupakan akhir dari suatu periode waktu yang cukup panjang. 

4. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah/berfikir, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan ataupun sikap. 

                                                             
36 Cholil, Sugeng Kurniawan,Psikologi Pendidikan, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press,2011), hal.24 
37 Ibid., hal.25 
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b) Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip belajar menunjukkan kepada hal-hal penting yang harus dilakukan 

guru agar terjadi proses belajar siswa, sehingga proses pembelajaran yang 

dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pertama, prinsip belajar adalah 

perubahan tingkah laku.38 Yang kedua, belajar adalah proses yang didorong 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.39 Ketiga belajar merupakan bentuk 

pengalaman, pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara siswa 

dengan lingkungannya.40 

c) Tujuan Belajar 

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakannya adanya suatu 

sistem lingkungan (kondisi) belajar yang lebih kondusif. Pencapaian tujuan belajar 

berarti akan menghasilkan hasil belajar.41 Hasil belajar yang maksimal akan 

menghasilkan prestasi yang baik. Berhasil atau gagalnya suatu pencapaian dari 

tujuan pendidikan itu bergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik 

berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau dari keluarganya sendiri.42 

Menurut Robert M. Gagne mengelompokkan kondisi-kondisi belajar (sistem 

lingkungan belajar) sesuai dengan tujuan-tujuan belajar yang ingin dicapai.43 Gagne 

mengemukakan delapan macam yang kemudian di sederhanakan menjadi lima 

                                                             
38 Agus Suprijono, PAIKEM Teori dan Aplikasinya PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar,2009), hal.3 
39 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasinya PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar,2009), hal.4 
40 Ibid., hal.5 
41 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), hal.28 
42 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal.63 
43 Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2011), hal.5 
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macam kemampuan manusia yang merupakan hasil belajar, kelima macam 

kemampuan hasil belajar tersebut adalah: 

1. Keterampilan Intelektual (yang merupakan hasil belajar terpenting dari sistem 

lingkungan skolasik) 

2. Strategi kognitif, mengatur “cara belajar” dan berpikir seseorang di dalam arti 

seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan masalah. 

3. Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. Kemampuan ini 

umumnya dikenal dan tidak jarang. 

4. Keterampilan motorik yang diperoleh di sekolah, antara lain keterampilan 

menulis, mengetik, menggunakan jangka, dan sebagainya. 

5. Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas emosional yang 

dimiliki seseorang, sebagaimana dapat disimpulkan dari kecenderungannya 

bertingkah laku terhadap orang, barang, atau kejadian. 

Mengenai tujuan-tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi, 

adapun tujuan belajar dirangkum dan ditinjau secara umum, maka tujuan belajar 

ada 3 jenis meliputi, 1) untuk mendapatkan pengetahuan, 2) penanaman konsep dan 

keterampilan, 3) pembentukan Sikap. 

1. Mengajar 

Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar.44 Mengajar juga dapat diartikan sebagai suatu usaha 

penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar.45 

                                                             
44 Ibid., hal.3 
45 Abu Ahmadi dan Widodo S., Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2008), hal.25 
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Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi 

atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada 

anak didik.46 Kelanjutan pengertian mengajar adalah menanamkan pengetahuan itu 

kepada anak didik dengan harapan terjadi proses pembelajaran.47 

Kemudian secara luas arti mengajar diartikan sebagai suatu aktifitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan 

dengan anak, sehingga terjadi proses pembelajaran.48 Atau dapat dikatakan, 

mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya 

kegiatan belajar bagi para siswa.49 Kondisi ini diciptakan sedemikian rupa sehingga 

membantu perkembangan anak secara optimal baik jasmani maupun rohani dan 

baik fisik maupun mental. 

2. Pembelajaran 

Istilah pembelajaran merupakan terjemahan kata “instruction”.50 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran berarti proses, 

cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar, selain itu 

pembelajaran menurut UU Sisdiknas No. 20/2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 20 adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.51 

                                                             
46 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), hal.47 
47 Ibid., hal.48 
48 Ibid., hal.48 
49 Ibid., hal.48 
50 Hamzah B. Uno dan Nurdin Moh., Belajar dengan Pendekatan PAILKEM,(Yogyakarta: 

Bumi Aksara, 2010), hal.3 
51 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). hal. 14 
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Sementara itu dalam keseharian di sekolah-sekolah istilah pembelajaran atau 

proses pembelajaran sering dipahami sama dengan proses belajar mengajar di mana 

di dalamnya ada interaksi guru dan siswa dan antara sesama siswa untuk mencapai 

suatu tujuan, yaitu terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku siswa.52 

Pembelajaran instruction adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik kegiatan 

untuk belajarkan peserta didik.53 Dalam hal lain menurut  Gagne, instruction atau 

pembelajaran  adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar 

siswa, yang berisi  serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa 

untuk memengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa bersifat 

internal.54 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan baik sikap dan tingkah laku yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar siswa. 

 

C. Kesulitan Belajar Siswa 

Diketahui dalam kurikulum pendidikan dijelaskan bahwa kesulitan belajar 

merupakan terjemahan dari bahasa inggris Learning Disability yang berarti 

ketidakmampuan belajar, kata disability diterjemahkan “kesulitan” untuk 

memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar.55 

Kesulitan belajar terdiri dari dua kata yaitu kesulitan dan belajar, arti kata kesulitan 

itu sendiri berarti kesukaran, kesusahan, keadaan atau sesuatu yang sulit. Dalam 

                                                             
52 Ibid., hal.144 
53 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal.4 
54 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi …, hal.14 
55 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Pada Anak, (Jogyakarta: Javalitera, 2011), hal.12 
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kata lain kesulitan merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri 

hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan sehingga diperlukannya usaha 

yang lebih baik untuk mengatasi gangguan tersebut.56 

Berikut beberapa definisi mengenai kesulitan belajar yang dijelaskan dalam 

kurikulum nasinoal:57 

1) Menurut Hammil et al., kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan 

yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, 

menalar dan bernalar. 

2) ACCALD (Association Commite for Children and Adult Learning 

Disabilities) dalam Lovitt,(1989) memaparkan bahwa kesulitan belajar khusus 

adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber dari masalah neurologis yang 

mengganggu perkembangan kemampuan mengintregasikan dan kemampuan 

bahasa verbal atau nonverbal. 

3) NJLD (National Joint Committee of Learning Disabilities) dalam 

Lenner,(2000) menjelaskan bahwa kesulitan belajar adalah isitilah umum untuk 

berbagai jenis kesulitan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan 

berhitung. 

Menurut beberapa pakar pendidikan, seperti Daljono juga menjelaskan 

bahwasannya kesulitan belajar merupakan suatu keadaan yang menyebabkan siswa 

tidak dapat belajar sebagaimana semestinya, selain itu menurut Sabri, kesulitan 

belajar identik dengan kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran 

                                                             
56 Ibid., hal.13    
57 Ibid., hal.14 
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di sekolah dan menurut Burton, siswa diduga mengalami kesulitan belajar apabila 

tidak dapat mencapai ukuran tingkat keberhasilan belajar dalam waktu tertentu.58 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

belajar merupakan suatu keadaan siswa yang tidak dapat belajar sebagaimana 

semestinya. 

Adapun faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat di kelompokkan 

dalam dua golongan, meliputi:59 

1. Faktor intern (faktor dalam diri siswa itu sendiri) 

a. Faktor fisiologis 

Faktor yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada diri siswa, 

seperti kondisi siswa yang sedang sakit, adanya kelemahan atau cacat tubuh, dan 

sebagainya. 

b. Faktor psikologis 

Faktor psikologis meliputi, tingkat intelegensi pada umunya yang rendah, bakat 

terhadap mata pelajaran yang rendah dan sebagainya. 

2. Faktor ekstern (faktor dari luar siswa itu sendiri) 

a. Faktor-faktor non-sosial 

Faktor non-sosial dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang 

memadai, kondisi ruang belajar atau gedung yang kurang layak, dan sebagainya. 

b. Faktor-faktor sosial 

                                                             
58 Ibid., hal.15 
59 Abu Ahmad dan Widodo Supriyono, Psikologis belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2008), hal.78 
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Salah satu dari faktor sosial adalah faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan 

lingkungan masyarakat yang lebih luas. Faktor keluarga dapat berpengaruh 

terhadap proses belajar siswa seperti halnya cara mendidik anak dalam keluarga, 

hubungan sesame keluarga, dan sebagainya. 

 

D. Pemecahan Masalah Matematika 

Proses pemecahan masalah dan latihan melibatkan pengunaan otak serta 

pikiran untuk melakukan hubungan melalui refleksi, artikulasi, dan belajar melihat 

perbedaan pandangan. Pemecahan/penyelesaian masalah merupakan suatu proses 

penerimaan tantangan dalam kerja keras untuk menyelesaikan masalah 

tersebut.60Dengan demikian, aspek penting dari makna masalah adalah adanya 

prosedur rutin tetapi perlu penalaran yang lebih luas.61 

Polya mengelompokkan masalah ditinjau dari cara menganalisis masalah 

tersebut menjadi dua macam, yaitu:62 

a. Masalah untuk menemukan (problem to find) 

b. Masalah untuk membuktian (problem to prove) 

Pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah-

langkah tertentu (heuristik) yang sering disebut juga sebagai model atau langkah-

langkah dalam pemecahan masalah.63 Menurut Bailey pemecahan masalah 

                                                             
60 Endang Setyo W. dan Sri Harmini, Matematika Untuk PGSD, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal.116 
61 Ibid., hal.116 
62 Ibid., hal.166 
63 Dewi Asmarani dan Ummu S., Metakognisi Mahasiswa Tadris Matematika, 

(Tulungagung: Akademi Pustaka, 2017), hal.18 



25 
 

 
 

merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan tingkat tinggi dari proses mental 

seseorang.64 

Untuk memecahkan masalah diperlukannya berbagai tahapan pemecahan 

masalah. Salah satu tahapan pemecahan masalah matematika yang sering dirujuk 

adalah pentahapan dari Polya, yaitu mengemukakan empat tahapan yang perlu 

dilakukan yaitu:65 

1. Pemahaman pada masalah (identifikasi dari tujuan) 

2. Membuat rencana pemecahan masalah 

3. Melaksanakan rencana 

4. Lihatlah kembali 

Penggunaan pemecahan masalah secara sistematis pada dasarnya untuk 

dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah secara bertahap. Seperti yang 

dikemukakan oleh Gagne bahwa cara baik yang dapat membantu peserta didik 

dalam pemecahan masalah adalah memecahkan masalah selangkah demi 

selangkah dengan aturan tertentu, di lain sisi pemecahan masalah secara sistematis 

juga memperhatikan beberapa prosedur seperti dikemukakan Giancoli sebagai 

berikut:66 

1. Baca masalah secara menyeluruh dan hati-hati sebelum mencoba untuk 

memecahkannya. 

2. Tulis apa yang diketahui atau yang diberikan, kemudian tuliskan apa yang 

ditanyakan. 

                                                             
64 Ibid., hal.18 
65 Ibid., hal.23 
66 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer., hal.63 
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3. Pikirkan tentang prinsip, definisi, dan persamaan hubungan yang berkaitan dan 

sebelum mengerjakannya usahakan bahwa hal tersebut valid. 

4. Pikirkan dengan hati-hati tentang hasil yang diperoleh, apakah masuk akal atau 

tidak. 

5. Suatu hal yang sangat penting yakni perhatikan satuan, serta cek 

penyelesaiannya. 

Prosedur pemecahan masalah secara sistematis peserta didik diberi 

kesempatan untuk bekerja secara sistematis. Penggunaan pemecahan masalah 

secara sistematis dalam latihan menyelesaikan soal yang didukung teori belajar 

Asubel tentang belajar, bermakna yang menekankan perlunya menghubungkan 

suatu informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam 

struktur kognitif sesorang.67 Pemecahan masalah secara sistematis peserta didik 

akan dilatih tidak hanya mengetahui apa yang diketahui saja, apa yang ditanyakan, 

tetapi juga dilatih untuk menganalisis soal, mengetahui secara pasti situasi soal, 

besaran yang diketahui dan yang ditanyakan serta perkiraan jawaban soal.68 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

pemecahan soal/masalah tidak hanya dipelajari bagaimana memahami sebuah soal, 

akan tetapi bagaimana prosedur pengerjaan soal serta bagaimana mengerjakan soal 

secara sistematis. 

 

 

                                                             
67 Ibid., hal.63 
68 Ibid., hal.64 
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E. Berpikir Pseudo 

1. Berpikir Pseudo 

Berpikir pseudo (dalam dunia pendidikan) pertama kali dikenalkan oleh 

Vinner melalui artikelnya yang berjudul “The Pseudo Conseptual and Pseudo 

Analytical Thought Processes in Mathematics”.69 Vinner menjelaskan bahwa 

berpikir pseudo merupakan suatu keadaan dimana siswa tidak menggunakan proses 

berpikir yang optimal untuk menyelesaikan suatu masalah, dimana siswa yang 

mengalami berpikir pseudo merupakan siswa yang tidak melakukan proses refleksi, 

memberikan respon spontan tanpa menyadari apa yang dikerjakan, dan tidak 

menunjukkan adanya dorongan untuk memeriksa kebenaran jawaban.70 

Berpikir pseudo merupakan berpikir semu sehingga, jawaban yang benar 

belum tentu dihasilkan dari suatu proses berpikir yang benar dan sedangkan 

jawaban salah belum tentu dihasilkan dari suatu proses berpikir yang salah.71 Selain 

itu Subanji juga memaparkan bahwa siswa yang memberikan jawaban benar dan 

mampu memberikan justifikasi terhadap jawaban yang ia berikan berarti jawaban 

tersebut “benar sungguhan”, sedangkan siswa yang menunjukkan jawaban salah 

dan setelah refleksi tetap menghasilkan jawaban salah berarti proses berpikir siswa 

tersebut memang “salah sungguhan”, hal tersebut dipaparkan sebagai proses 

berpikir pseudo. Berpikir pseudo yaitu berpikir semu dimana jawaban benar belum 

                                                             
69 Kadek Adi Wibawa, Defragmenting Stuktur Berpikir Pseudo dalam Memecahkan 

Masalah Matematika, (Yogyakarta: Deppublish, 2016), hal.21 
70 Izza Nurhayati, Subanji, Abdul Qohar, “Berpikir Pseudo Siswa Dalam Memecahkan 

Masalah Pisa”, Jurnal Pembelajaran Matematika Tahun II, No.1, Januari 2016, ISSN: 2087-193X 

http://matematika.um.ac.id/jurnal/JPM%20TAHUN%20III%20NO%201%202016.pdf, hal.10 

diakses 19 Desember 2018 
71 Kadek Adi Wibawa, Defragmenting Stuktur Berpikir Pseudo dalam Memecahkan 

Masalah Matematika,…, hal. 23 

http://matematika.um.ac.id/jurnal/JPM%20TAHUN%20III%20NO%201%202016.pdf
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tentu dihasilkan dari proses berpikir yang benar dan jawaban salah juga belum tentu 

dihasilkan dari proses berpikir yang salah.72 

Dalam penelitiannya, Vinner menjelaskan beberapa macam berpikir pseudo 

dalam pembelajaran antara lain:73 

1) Berpikir pseudo konseptual, apabila siswa dalam pembelajaran tidak mampu 

memikirkan tentang sebuah konsep, makna dan hubungannya, akan tetapi dapat 

menghasilkan jawaban yang tampaknya konseptual dalam memecahkan 

masalah. 

2) Berpikir pseudo analitik, apabila siswa bertindak tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, tidak sesuai dengan proses berpikir yang seharusnya dalam 

memecahkan masalah, dan tidak pula menemukan cara yang beragam, akan 

tetapi dapat menghasilkan jawaban yang tampaknya analitik dalam memecahkan 

masalah. 

Sedangkan menurut Subanji, berpikir pseudo juga dapat dilihat dari hasil 

akhir jawaban yang diberikan oleh siswa bukan hanya dalam pembelajaran. 

Identifikasi yang dilakukan oleh Subanji mengarah pada dua istilah, yaitu:74 

1) Berpikir pseudo benar, apabila siswa yang memberikan jawaban benar tetapi 

tidak mampu memberikan justifikasi terhadap jawabannya maka jawaban 

tersebut merupakan “kebenaran semu” atau pseudo benar. 

                                                             
72 Izza Nurhayati, Subanji, Abdul Qohar, “Berpikir Pseudo Siswa ....,”  hal.10 
73 Kadek Adi Wibawa, “Karakteristik Berpikir Pseudo Dalam Pembelajaran Matematika”, 

Conference Paper May 2015, ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/285581776, 

diakses 14 Juli 2019 Pukul 13.05 
74 Kadek Adi Wibawa, Defragmenting Stuktur Berpikir Pseudo dalam Memecahkan 

Masalah Matematika,…, hal. 22 

https://www.researchgate.net/publication/285581776
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2) Berpikir pseudo salah, apabila siswa memberikan jawaban salah akan tetapi 

setelah melakukan refleksi mampu memperbaikinya sehingga menjadi jawaban 

benar. 

Kadek Adi Wibawa dalam penelitiannya membuat perbedaan dari istilah 

yang dipaparkan oleh Vinner dan Subanji. Terdapat dua sudut pandang terkait 

dengan berpikir pseudo, yaitu:75 

a. Berpikir pseudo berdasarkan hasil akhir (jawaban akhir) yang diberikan dibagi 

menjadi dua, yaitu: brpikir pseudo-benar dan berpikir pseudo-salah. 

b. Berpikir pseudo berdasarkan proses yang diberikan dibagi menjadi dua, yaitu: 

berpikir pseudo-konseptual dan berpikir pseudo-analitik. 

Proses berpikir pseudo terjadi akibat dari pembelajaran yang direncanakan 

dengan tidak baik dan k urang memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi 

siswa.76 Vinner juga memaparkan bahwa berpikir pseudo terjadi karena dalam 

memecahkan masalah, siswa terpaksa mempelajari topik-topik dan memecahkan 

masalah-masalah tertentu tapi tidak melakukan kontrol terhadap yang ia pikirkan, 

sehingga siswa sering mengatur kembali informasi yang dimiliki membangun 

kembali argumen dan mencari konteks yang berbeda untuk memverifikasi ide-ide 

mereka.77 Oleh karena itu, berpikir pseudo bukanlah berasal dari proses siswa yang 

sebenarnya, melainkan berasal dari proses berpikir semu atau samar. 

Terjadinya berpikir pseudo tidak hanya diakibatkan oleh berpikir siswa yang 

salah namun juga diakibatkan oleh guru. Guru hanya menekankan pada penggunaan 

                                                             
75 Ibid., hal.22 
76 Ibid., hal.23 
77 Izza Nurhayati, Subanji, Abdul Qohar, “Berpikir Pseudo Siswa Dalam Memecahkan 

Masalah Pisa,” hal.11 
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prosedur dan tidak menjelaskan mengapa prosedur tersebut digunakan.78 Akibatnya 

siswa beranggapan bahwa dalam menyelesaikan soal cukup memilih prosedur yang 

sesuai dengan soal yang diberikan. Dalam hal ini fokus pembelajaran tidak pada 

mengapa prosedur tertentu digunakan untuk menyelesaikan tetapi prosedur mana 

yang dipilih untuk menyelesaikan soal dan pada bagaimana menyelesaikan dengan 

prosedur tertentu.79 Dengan penekanan pembelajaran hanya pada prosedur 

mengaitkan penalaran siswa tidak berkembang secara optimal. 

Subanji memaparkan tiga karakteristik yang menyebabkan terjadinya 

berpikir pseudo, yaitu 1) adanya ketidaksempurnaan pembentukan sub struktur 

berpikir yang digunakan untuk menggeneralisasi penyelesaian, 2) tidak optimalnya 

proses refleksi, dan 3) adanya kesadaran sampai membenahi proses penyelesaian 

yang salah.80 Sedangkan Wibawa menjelaskan bahwa karakteristik berpikir pseudo 

dilihat dari hasil akhir atau jawaban yang diberikan oleh siswa, yaitu 1) Siswa yang 

mampu memberikan jawaban yang benar namun tidak dapat memberikan justifikasi 

pada jawaban yang diberikan, seperti tidak dapat menjelaskan apa makna dari 

jawaban yang diberikan dan mengapa bisa menggunakan cara itu maka siswa 

tersebut dikategorikan sebagai siswa yang sedang berpikir pseudo-benar, 2) 

sedangkan siswa yang memberikan jawaban salah namun dapat memperbaiki 

kesalahan setelah diajak untuk refleksi diri atau dilakukan reorganisasi struktur 

                                                             
78 Kadek Adi Wibawa, Defragmenting Stuktur Berpikir Pseudo dalam Memecahkan 

Masalah Matematika, ..., hal.23 
79 Ibid., hal.23 
80 Izza Nurhayati, Subanji, Abdul Qohar, “Berpikir Pseudo Siswa Dalam Memecahkan 

Masalah Pisa,” hal.11 
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berpikir maka siswa tersebut dikategorikan sebagai siswa yang sedang berpikir 

pseudo-salah.81 

Beberapa uraian dan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

berpikir pseudo adalah berpikir semu  jawaban benar belum tentu dihasilkan dari 

proses berpikir yang benar dan jawaban salah juga belum tentu dihasilkan dari 

proses berpikir yang salah. Sedangkan berpikir pseudo benar adalah dimana siswa 

dapat memberikan jawaban benar akan tetapi ia tidak dapat menjelaskan maksud 

atau makna dari jawabannya, mengapa dan bagaimana bisa menggunakan cara yang 

digunakannya. Berpikir pseudo salah adalah dimana siswa dapat memberikan 

jawaban salah, akan tetapi ia dapat memperbaiki kesalahan setelah adanya refleksi 

diri atau reorganisasi struktur berpikirnya. 

 

F. Defragmenting 

Defragmenting berasal dari istilah di bidang Teknologi Informasi yang 

berarti penataan atau memperbaiki ruang file yang rusak serta menata file-file yang 

terfragmentasikan (terpecah, acak-acak, tidak tertata) ke dalam satu blok sehingga 

komputer dapat beroperasi dengan cepat tanpa merusak file-file yang telah 

tersimpan.82 Dalam dunia pendidikan istilah defragmenting digunakan sebagai cara 

menata struktur berpikir. Selain itu istilah lain yang sering digunakan dalam 

defragmenting adalah restrukturisasi proses berpikir, restrukturisasi proses berpikir 

                                                             
81 Kadek Adi Wibawa, Defragmenting Stuktur Berpikir Pseudo dalam Memecahkan 

Masalah Matematika,…, hal. 24 
82 Ibid., hal.6 



32 
 

 
 

merupakan teknik yang sering digunakan untuk mengubah pola pikir yang kurang 

adaptif pada individu.83 

Wibawa mendefinisikan defragmenting sebagai proses merestrukturisasi 

berpikir siswa menjadi struktur berpikir yang lengkap sehingga mencapai 

pemahaman yang mendalam dan dapat memecahkan masalah yang diberikan.84 

Selanjutnya, Sakif mendefiniskan defragmenting struktur berpikir merupakan 

penataan ulang struktur berpikir siswa ketika melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika melalui proses disequilibrasi, conflic 

cognitif, dan scaffolding sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahan struktur 

berpikirnya, sedangkan Nusantara & Subanji mengungkapkan bahwa struktur 

berpikir tersebut dapat direorganisasi kembali, dimana proses reorganisasi berpikir 

siswa disebut defragmenting.85 

Defragmenting struktur berpikir bertujuan untuk merestrukturisasi proses 

berpikir yang terjadi pada siswa.86 Struktur yang salah dapat diperbaiki sehingga 

siswa dapat mengurangi kesalahan yang ia lakukan dan bahkan dapat 

mempertahankannya menjadi suatu pross berpikir yang benar. 

Wahono memaparkan bahwa ketika kita menerima suatu materi pelajaran, 

menangkap semua yang diajarkan oleh guru atau dosen kita, namun ada yang kita 

simpan dengan baik (materi yang dipelajari saling terhubung) dan ada yang 

                                                             
83 Ibid., hal.39 
84

Taufiq Hidayanto, Subanji, Erry Hidayanto, “Deskripsi Kesalahan Struktur Berpikir 

Siswa SMP Dalam Menyelesaikan Masalah Geometri serta Defragmentingnya” Studi Kasus, 
http://journal2.um.ac.id/index.php/jkpm, diakses 19 Desember 2018 Pukul 13.04 

85 Ibid., hal.73 
86 Kadek Adi Wibawa, Defragmenting Stuktur Berpikir Pseudo dalam Memecahkan 

Masalah Matematika,…, hal. 39 

http://journal2.um.ac.id/index.php/jkpm


33 
 

 
 

terpecah-pecah (tidak saling terhubung) inilah yang disebut dengan fragmentasi.87 

Wahono juga memperjelas lagi bahwa cara untuk melakukan defragmenting otak 

adalah dengan cara mengingat dan memahami kembali pelajaran yang telah 

dipelajari dengan mengingat dan memahami kembali pelajaran itu sama halnya 

dengan menghubungkan materi yang sebelumnya terpecah, sehingga lebih cepat 

ketika kita mencari kembali.88 Setelah dilakukan defragmenting, semua data yang 

terdefrag akan saling terhubung dan tertata sehingga memudahkan untuk 

mengambil dan menjelaskan setiap data yang akan dipanggil. 

Defragmenting dilakukan jika struktur berpikir siswa atau seseorang sudah 

tampak atau sudah terbentuk namun masih terjadi kesalahan dalam memecahkan 

masalah yang diberikan. Teori defragmenting atau penataan atau bahkan 

restrukturisasi memiliki semangat untuk menata struktur berpikir siswa atau 

seseorang ketika mengalami kesulitan dan salah dalam memberikan jawaban, 

indikasi yang muncul adalah:89 

1. Keterlambatan dalam berpikir. 

2. Kesalahan dalam memahami masalah, enemukan prosedur, hingga pada 

memperoleh jawaban. 

3. Pada ketidakmampuan siswa menghubungkan konsep-konsep yang diperlukan 

untuk memecahkan masalah yang diberikan. 

                                                             
87 Ibid., hal.36 
88 Ibid., hal.36 
89 Kadek Adi Wibawa, Defragmenting Stuktur Berpikir Pseudo dalam Memecahkan 

Masalah Matematika,…, hal. 161 
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Langkah-langkah yang dapat dilakukan pendidik dalam defragmenting 

struktur berpikir adalah:90 

1. Scanning: pada tahap ini pendidik membuat gambaran berupa peta kognitif 

mengenai proses berpikir siswa pada saat memecahkan suatu masalah yang 

diberikan. Ketika siswa mengungkapkan “saya bingung di sini” maka tugas 

pendidik hanyalah mencatat pada bagian mana siswa tersebut mengalami 

kebingungan. Setelah siswa bekerja, barulah pendidik melakukan sesi 

wawancara secara mendalam untuk mengungkap semua apa yang dipikirkan 

siswa. Proses berpikir siswa dapat diketahui melalui perilaku yang tampak saat 

memecahkan masalah, perilaku yang dimaksud adalah melalui tulisan (verbal) 

dan pengomunikasian apa yang sedang dikerjakan. 

2. Check some error: peneliti melakukan pengecekan pada bagian-bagian yang 

salah, pada tahap ini peneliti menentukan apa-apa saja yang menjadi sumber 

masalah. 

3. Repairing: Dilakukan perbaikan dan penataan sesuai dengan kesalah yang 

terjadi. Perbaikan dilakukan apabila kesalahan yang terjadi karena subjek tidak 

memahami konsep dengan baik dan konsep-konsep yang dipikirkan tidak 

terhubung dengan baik. Dan perbaikan pula dilakukan apabila subjek lupa pada 

konsep yang pernah dipelajari. 

4. Give a chance to re-work: memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengerjakan kembali masalah yang dihadapi. 

                                                             
90 Ibid., hal.165-167 
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5. Certain the result (certain the arranged answer): memastikan bahwa jawaban 

yang diberikan benar dan mempertanyakan kembali apa yang dikerjakannya atau 

dipahaminya. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa defragmenting adalah 

proses penataan ulang struktur berpikir pada siswa ketika melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika. 

 

G. Teorema Pythagoras 

Pythagoras (582 SM-496SM) lahir di pulau Samos, di daerah Ionia, Yunani 

Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal adalah teorema 

Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa “kuadrat sisi miring suatu 

segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain”. Yang 

unik ternyata rumus ini 1.000 tahun sebelum masa Pythagoras. Orang-orang Yunani 

sudah mengenal perhitungan “ajaib” ini. Walaupun faktanya isi teorema ini telah 

banyak diketahui sebelum Pythagoras lahir, namun teorema ini dianggap sebagai 

teorema Pythagoras, karena ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara 

sistematis. Pythagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema 

ini. 

1. Teorema Pythagoras 

Rumus yang berlaku pada teorema Pythagoras, yaitu jika c adalah panjang sisi 

miring atau hipotenusa segitiga, a dan b adalah panjang sisi siku-siku. 

Berdasarkan teorema Pythagoras di atas maka di peroleh hubungan:  
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c2 = a2 + b2 

Dalil Pythagoras di atas dapat diturunkan menjadi  

b2 = a2 – c2 

a2 = c2 – b2 

 

   Gambar. 1.1 

2. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya dan Triple Pythagoras 

Kebalikan dalil Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC apabila 

sudut C siku-siku maka berlaku a2 = c2 – b2. 

Dalam segitiga ABC, apabila a adalah sisi dihadapan sudut B, b adalah sisi 

dihadapan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras, yaitu: 

Jika b2 = a2 + c2 maka segitiga ABC siku-siku di B 

a2 = c2 + b2 maka segitiga ABC siku-siku di A 

c2 = a2 + b2 maka segitiga ABC siku-siku di C 

Dengan menggunakan prinsip kebalikan teorema Pythagoras tersebut dapat 

menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau bahkan tumpul. 

Jika a2 = c2 + b2 maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. 

Jika a2 > c2 + b2 maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. 

Jika a2 < c2 + b2 maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. 
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H.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan defragmenting berpikir pseudo dalam 

memecahkan soal matematika materi Pythagoras dilaporkan oleh penelito sebagai 

berikut: 

1. Hasil dari Penelitian yang dilakukan Fitri Kumalasari, Toto Nusantara, dan 

Cholis Sa’dijah melalui jurnal pendidikan di tahun 2016 yang berjudul 

“Defragmenting Struktur Berpikir Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah 

Pertidaksamaan Eksponen” dari jurusan Pendidikan Matematika Pascasarjana 

Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian dari jurnal ini sebagai berikut: (1) 

siswa dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu kelompok dengan 

tingkat kesalahan rendah, kelompok dengan tingkat kesalahan sedang, dan 

kelompok dengan tingkat kesalahan tinggi, (2) defragmenting yang diberikan 

peneliti kepada siswa dengan tingkat kesalahan rendah cukup dengan 

memberikan disequlibrasi dan scaffolding, (3) sementara itu, untuk siswa 

dengan tingkat kesalahan sedang dan tinggi, defragmenting yang dilakukan 

peneliti adalah dengan memberikan disequilibrasi, conflict cognitive, dan 

scaffolding (4) pemberian defragmenting pada siswa dengan tingkat kesalahan 

tinggi cenderung lebih lama, yaitu dengan memberikan disequilibrasi, conflict 

cognitive, dan scaffolding beberapa kali untuk membantu siswa memperbaiki 

kesalahannya dalam menyelesaikan masalah pertidaksamaan eksponen. 

2. Hasil dari Penelitian yang dilakukan Taufiq Hidayanto melalui jurnal kajian 

pembelajaran matematika yang berjudul “ Deskripsi Kesalahan Struktur Berpikir 

Siswa SMP Dalam Menyelesaikan Geometri Serta Defragmenting” jurusan 
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pendidikan matematika Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian adalah 

subjek mengalami mislogical construction (kesalahan berpikir logis) dan lubang 

konstruksi dalam mengonstruksi penyelesaian masalah yang diberikan. 

Mislogical construstion terjadi karena subjek mengalami kesalahan logika dalam 

berpikirnya. Subjek menganggap panjang tinggi segitiga sama dengan panjang 

jari-jari setengah lingkaran, padahal panjangnya berbeda. Selanjutnya, Lubang 

konstruksi terjadi karena terdapat skema subjek yang belum dimunculkan dan 

dikoneksikan dalam mengonstruksi penyelesaian masalah. Defragmenting yang 

dilakukan yaitu menguraikan skema yang salah konstruksi selanjutnya skema 

yang belum ada akan dimunculkan. Setelah skema dimunculkan, peneliti 

merajut skema-skema tersebut sehingga saling terkoneksikan dan struktur 

berpikir subjek menjadi lengkap. Penguraian skema-skema yang salah 

konstruksi mengunakan conflict cognitif, sedangkan memunculkan skema dan 

merajut skema subjek menggunakan scaffolding. 

3. Hasil dari Penelitian yang dilakukan Izza Nur Hayati melalui jurnal kajian 

pembelajaran matematika yang berjudul “Berpikir Pseudo Siswa Dalam 

Memecahkan Masalah PISA” jurusan pendidikan matematika Universitas 

Negeri Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya berpikir pseudo 

siswa dalam memecahkan masalah PISA meliputi: 1) berpikir pseudo dalam 

memahami masalah disebabkan karena siswa menyelesaikan masalah dengan 

proses berpikir yang spontan di mana siswa menerjemahkan kata-kata atau 

kalimat yang terdapat pada masalah secara langsung tanpa memahami 

maknanya, 2) berpikir pseudo dalam memilah dan mengaitkan informasi terjadi 
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ketika siswa tidak mampu menentukan informasi yang ia butuhkan untuk 

memecahkan masalah, 3) berpikir pseudo dalam memilih strategi penyelesaian 

masalah terjadi ketika proses mengingat prosedur secara samar-samar yang 

kemudian diterapkan pada masalah, dan 4) berpikir pseudo dalam dalam 

mentransformasi masalah menjadi bentuk matematika terjadi karena kurangnya 

pengetahuan awal yang dimiliki dan juga disebabkan oleh ketidaklengkapan 

substruktur berpikir. Mentransformasi masalah menjadi bentuk matematika 

terjadi karena kurangnya pengetahuan awal yang dimiliki dan juga disebabkan 

oleh ketidaklengkapan substruktur berpikir. 

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Defragmenting Struktur 

Berpikir Siswa Dalam 

Menyelesaikan Masalah 

Pertidaksamaan 

Eksponen 

- diberikan 

defragmenting 

pada siswa. 

- jenis penelitian 

kualitatif 

- penelitian ini 

bertempat di 

SMAN 6 Malang, 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

peneliti di 

lakukan di SMP 

Negeri 1 Ngunut 

Tulungagung. 

- penelitian ini 

mendeskripsikan  

2. Deskripsi Kesalahan 

Struktur Berpikir Siswa 

SMP Dalam 

Menyelesaikan Geometri 

Serta Defragmenting 

- diberikan 

defragmenting 

pada siswa. 

- jenis penelitian 

kualitatif 

- penelitian ini 

dilakukan pada 

siswa kelas VIII 

SMP dengan 

materi Geometri, 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

peneliti di SMP 

Negeri 1 Ngunut 

Tulungagung 

dengan materi 

Pythagoras. 
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3.  Berpikir Pseudo Siswa 

Dalam Memecahkan 

Masalah PISA 

- jenis penelitian 

kualitatif 

- mendeskripsikan 

siswa yang 

mengalami 

berpikir pseudo 

salah 

- penelitian ini 

dilakukan pada 

siswa kelas IX 

SMP dan siswa 

tidak diberikan 

defragmenting, 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

peneliti di SMP 

Negeri 1 Ngunut 

Tulungagung 

serta memberikan 

defragmenting 

pada siswa. 

 

 

I. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini berangkat dari kesalahan siswa dalam memecahkan soal 

Pythagoras yang disebabkan kontruksi struktur berpikir siswa yang masih salah. 

Sebagaimana diketahui berpikir pseudo atau struktur berpikir yang masih belum 

bisa tertata merupakan penyebabnya terjadinya kesalahan-kesalahan prosedural dan 

kurangya pemahaman yang dilakukan oleh siswa. Untuk membantu siswa 

mengatasi masalah-masalah tersebut memberikan Defragmenting yang terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu : (1) mengidentifikasi kesalahan dari siswa dilihat dari hasil 

akhir jawaban yang diberikan, (2) scanning, (3) check some error, (4) repairing, 

(5) give a chance to re-work, dan (6) certain the result (certain the arranged 

answer). 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Siswa diberi masalah 

pythagoras 

Hasil akhir dari siswa 

 

Jawaban benar 

 

Jawaban salah 

 

Tidak digunakan 

 

Dilakukan refleksi 

atau diberikan 

defragmenting 

Langkah-langkah 

defragmenting: 

1. Scanning 

2. Check some error 

3. Repairing 

4. Give a chance to re-work 

5. Certain the result (certain 

the arranged answer) 

 


