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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks penelitian 

Pendidikan menjadi salah satu dasar manusia untuk melangkah ke 

kehidupan yang lebih baik dan layak. Pendidikan juga menjadi pondasi 

utama untuk merancang masa depan yang diinginkan. Bila pendidikan 

suatu masyarakat bisa berkembang dengan baik, maka tidak bisa 

dipungkiri lagi masyarakat tersebut akan mampu bersaing dan 

berkompetisi dengan dunia yang semakin hari semakin keras dalam 

berbagai sudut kebutuhan dan aktivitas kehidupan. Seperti yang tercantum 

dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 1 tentang pengertian pendidikan “Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
1
  

Pentingnya pendidikan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an yang 

berbunyi: 

ُحْوا ِِف  ْيَن ٓاَمنُْوٓا ِاَذا ِقْيَل لَُُكْ تََفسذ ِ َا اَّلذ َُّيه ْيَن ٓاَمنُوْ ٰٓيٓ ِ ُ اَّلذ ْوا يَْرفَعِ اّلّلٓ ْوا فَانُُْشُ ْۚ َوِاَذا ِقْيَل انُُْشُ ُ لَُُكْ ْيَن ُاْوتُوا الِْعْْلَ الَْمٓجِلِس فَافَْسُحْوا يَْفَسِح اّلّلٓ ِ ْۙ َواَّلذ ا ِمنُُْكْ

ُ ِبَما تَْعَملُْوَن َخِبْير  ٍۗ َواّلّلٓ  َدَرٓجت 

                                                           
1
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), hal 25. 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah 

akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa 

yang kamu kerjakan”
2
 

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa betapa pentingnya 

pendidikan yang mana pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama 

bagi pembangunan bangsa dan negara serta pendidikan sebagai kunci bagi 

setiap bangsa atau negara yang ingin maju, dalam rangka membangun dan 

berusaha memperbaiki keadaan masyarakat dan dunia. 

Matematika memiliki peranan yang penting dalam dunia 

pendidikan. Setiap jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi membelajarkan matematika. Pembelajaran matematika 

tidak akan terlepas dari pemecahan masalah. Oleh karena itu, diharapkan 

pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya menekankan pada 

pemberian rumus-rumus melainkan juga membelajarkan siswa untuk dapat 

menyelesaikan berbagai masalah matematis. Salah satu berpikir matematis 

yang mendukung kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran matematika adalah berpikir reflektif (reflective thinking). 

                                                           
2
 Sholeh,  Pendidikan dalam Al-Qur’an (Konsep Ta’lim QS. Al-Mujadalah ayat 11), 

dalam jurnal Al-Tariqah, Vol. 1 No. 2, Desember (2016), hal. 207-208 
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Hal ini terkait dengan kebutuhan siswa untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berpikir reflektif merupakan berpikir yang bermakna didasarkan 

pada alasan dan tujuan. Jenis berpikir ini melibatkan pemecahan masalah, 

perumusan kesimpulan, memperhitungkan apa saja yang akan dilakukan, 

dan membuat keputusan-keputusan di saat seseorang menggunakan 

ketrampilan yang bermakna dan efektif untuk konteks tertentu dan jenis 

dari tugas berpikir. Berpikir reflektif dapat mengembangkan ketrampilan-

ketrampilan berpikir tingkat tinggi melalui dorongan untuk 

menghubungkan pengetahuan baru pada pemahaman mereka yang 

terdahulu, berpikir dalam terminologi abstrak dan konkrit, menerapkan 

strategi spesifik untuk tugas-tugas baru, dan memahami proses berpikir 

mereka sendiri dan belajar strategi. Menurut Sezer (dalam Choy dan Oo, 

2012)
3
 berpikir reflektif merupakan kesadaran tentang apa yang diketahui 

dan dibutuhkan, hal ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan 

situasi belajar. 

Berpikir reflektif  berperan sebagai sarana untuk mendorong 

pemikiran selama situasi pemecahan masalah, karena memberikan 

kesempatan untuk belajar dan memikirkan strategi terbaik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. John Dewey (1933) mendefinisikan berfikir reflektif 

yaitu “active, persistent, and careful consideration of anybelief or 

                                                           
3 C.S & Oo, P.S. Choy, Reflective Thinking And Teaching Practices: A Precursor For 

Incorporating Critical Thinking Into The Classroom?. International Journal of Instruction, (2012). 

vol. 5, no. 1, hal. 1308-1470. 
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supposedfrom of knowledge inthe lightofthe grounds that supportitand the 

conclusionto whichittends”. Bahwa berpikir reflektif adalah sesuatu yang 

dilakukan dengan aktif, gigih, dan penuh pertimbangan keyakinan 

didukung oleh alasan yang jelas dan dapat membuat 

kesimpulan/memutuskan sebuah solusi untuk masalah yang diberikan. Hal 

ini menunjukkan, pentingnya berpikir reflektif dalam pembelajaran 

matematika, terutama dalam memecahkan masalah matematika. Fokus 

dalam pembelajaran matematika, yakni pemecahan masalah, karena 

pemecahan masalah menduduki posisi yang penting dalam pembelajaran 

matematika dan merupakan inti dari kurikulum matematika. Pada 

penelitian ini, peneliti memilih materi pecahan karena masih banyaknya 

siswa yang belum menguasai pecahan khususnya dalam bentuk soal cerita 

dan hal itu berdampak terhadap penguasaan materi siswa pada materi 

aljabar tingkat lanjut. Sejalan hal itu, Fisher (2009) menyatakan, materi 

pecahan itu sulit. Hal ini disebabkan karena pecahan termasuk materi yang 

cukup kompleks dan sulit dipelajari oleh siswa dan tak satu pun bidang 

dalam matematika sekolah sekaya, sekompleks dan sesulit untuk 

mengajarkannya seperti pecahan. Selanjutnya, memilih siswa SMP 

sebagai subjek penelitian dikarenakan siswa SMP berada pada usia 11 – 

15 tahun
4
. Menurut Piaget, pada usia itu, kemampuan berpikir siswa sudah 

termasuk pada tahap operasional formal. Tahap ini, siswa sudah mampu 

berpikir abstrak dan logis, memiliki pengetahuan dasar dan pengalaman 

yang sesuai dengan masalah yang diberikan, sehingga memungkinkan 

                                                           
4
 Jhonatan Fisher, Fraction, partitioning and the partwhole concept. Teaching and 

Learning. (2009), Hal. 12– 19. 
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berpikir lebih fleksibel dalam memikirkan kemungkinan yang ebih banyak 

dalam pemecahan masalah. 

Kecerdasan emosional (emotional quotient) adalah kemampuan 

seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi 

dirinya dan orang lain di sekitarnya, kecerdasan adalah kemampuan 

kognitif pada suatu individu untuk memberikan alasan yang baik, belajar 

dari pengalaman, dan mengahadapi tuntutan hidup sehari-hari. sedangkan 

Chaplin (2009) mendefinisikan kecerdasan (intelligence) adalah 

Kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru 

secara cepat dan efektif, Kemampuan menggunakan konsep abstrak secara 

efektif, Kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan 

cepat sekali. 

Berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa kecerdasan 

emosional adalah kemampuan kognitif individu dalam menghadapi, 

menyesuaikan diri terhadap situasi baru, dan dalam hal - hal kaitannya 

dengan inovasi. Dalam interaksi sosial kecerdasan emosional juga 

berpengaruh terhadap cara-cara siswa dalam belajar matematika. 

Kecerdasan emosional siswa dalam interaksi social dikelas merupakan 

salah satu indikator penyebab keberhasilam belajar matematika siswa, 

karena emosi memancing tindakan seseorang terhadap apa yang 

dihadapinya. Dari definisi tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa 

kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk menggunakan dan 

mengelola emosi untuk diri sendiri dan orang lain dan kaitannya dalam 
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mengembangkan potensi diri
5
. Mengingat adanya keterkaitan tersebut, 

peneliti tertarik untuk mendeskripsikan berpikir reflektif siswa MTs AL-

Huda Bandung  dalam pemecahan masalah pecahan ditinjau dari tingkat 

kecerdasan emosional. Hal ini sangat penting untuk diamati demi 

perkembangan siswa, sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Profil Berpikir Reflektif Siswa dalam Pemecahan 

Masalah Pecahan Ditinjau dari tingkat Kecerdasan Emosional MTs AL-

Huda Bandung Kelas VII Tahun Ajaran 2019/2020”. 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan gejala-gejala yang 

dikemukakan tersebut, maka permasalahan ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

1) Siswa masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah 

pada materi pecahan. 

2) Siswa masih kesulitan dalam menggunakan kemampuan berfikir 

reflektif untuk memecahkan masalah matematika pada materi 

pecahan. 

3) Siswa masih kesulitan dalam menggunakan kecerdasan emosional 

untuk memecahkan masalah matematika pada meteri pecahan. 

2. Pembatsan Masalah 

                                                           
5
 Dictio, “apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional” dalam 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kecerdasan-emosional/8390/2, diakses pada 24 

Maret 2019 pukul 20.00 WIB 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kecerdasan-emosional/8390/2
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Untuk lebih mengefektifkan hasil dari penelitian maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Masalah yang akan diangkat dalam 

penelitian ini, dibatasi pada profil berfikir reflektif siswa dengan 

kecerdasan emosional tinggi dalam pemecahan masalah pecahan MTs 

AL-Huda Bandung kelas VII  Tahun Ajaran 2019/2020. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana berpikir reflektif siswa dengan kecerdasan emosional 

tinggi dalam pemecahan masalah pecahan soal cerita MTs AL-Huda 

Bandung kelas VII  Tahun Ajaran 2019/2020. 

2. Bagaimana berpikir reflektif siswa dengan kecerdasan emosional 

sedang dalam pemecahan masalah pecahan soal cerita MTs AL-Huda 

Bandung kelas VII  Tahun Ajaran 2019/2020. 

3. Bagaimana berpikir reflektif siswa dengan kecerdasan emosional 

rendah dalam pemecahan masalah pecahan soal cerita MTs AL-Huda 

Bandung kelas VII  Tahun Ajaran 20119/2020. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat mengambil 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan berpikir reflektif siswa dengan kecerdasan 

emosional tinggi dalam pemecahan masalah pecahan soal cerita MTs 

AL-Huda Bandung kelas VII  Tahun Ajaran 2019/2020. 



8 

 

2. Untuk mendeskripsikan berpikir reflektif siswa dengan kecerdasan 

emosional sedang dalam pemecahan masalah pecahan soal cerita MTs 

AL-Huda Bandung kelas VII  Tahun Ajaran 2019/2020. 

4. Untuk mendeskripsikan berpikir reflektif siswa dengan kecerdasan 

emosional rendah dalam pemecahan masalah pecahan soal cerita MTs 

AL-Huda Bandung kelas VII  Tahun Ajaran 20119/2020. 

E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu melengkapi teori-teori 

pembelajaran matematika yang telah ada. Selain itu peneliti berharap 

penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kemampuan 

berpikir reflektif siswa dalam pemecahan masalah matematika pada 

materi pecahan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar 

dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar selanjutnya serta 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir reflektif siswa 

terutama dalam memecahkan masalah matematika pada materi 

pecahan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi pendidik 

Hasil penelitian sebagai masukan dalam pembelajaran agar 

guru selalu memperhatikan kemampuan dan perkembangan 

berpikir reflektif siswa, sehingga guru dapat menciptakan 



9 

 

lingkungan belajar yang nyaman agar segala hambatan yang terjadi 

dalam belajar siswa dapat teratasi dengan baik. Selain itu dapat 

digunakan pula sebagai bahan pertimbangan dalam merancang 

pembelajaran yang sesuai dengan cara berpikir siswa. 

b. Bagi siswa 

Membantu siswa untuk terampil dalam mengidentifikasi 

informasi, memilih pengetahuan yang relevan, mengorganisasikan 

keterampilan yang sudah dimiliki, membuat rencana dan menarik 

kesimpulan dalam menyelesaikan soal matematika khususnya 

tentang materi pecahan. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dengan adanya hasil penelitian 

ini dapat dijadikan masukan dan pertimbangan sebagai salah satu 

bahan alternatif dalam kemajuan semua mata pelajaran pada 

umumnya dan matematika pada khususnya. Selain itu dapat 

meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan dalam 

rangka perbaikan pembelajaran dan memajukan program institusi 

pendidikan. 

d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh 

dibangku kuliah terhadap masalah yang dihadapi di dunia 

pendidikan secara nyata dan menjadi bekal di masa mendatang. 

F. Penegasan Istilah 
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Menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan 

pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-

istilah yang berhubungan dengan proposal skripsi ini sebagai berikut 

1. Penegasan Konseptual 

a. Berpikir reflektif 

Berpikir reflektif adalah berpikir untuk mengingat kembali 

terhadap apa yang sudah dilakukan dalam rangka melakukan 

introspeksi, refleksi dan spirit koreksi atas berbagai kualitas dan 

cara kerja yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini.
6
 

b. Pemecahan masalah 

Masalah dapat diartikan suatu situasi atau pernyataan yang 

dihadapi seorang individu atau kelompok ketika mereka tidak 

mempunyai aturan, algoritma/prosedur tertentu atau hukum yang 

segera dapat digunakan untuk menentukan jawabannya. 

Pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya individu untuk 

merespon atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu 

jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas.
7
 

c. Kecerdasan emosional 

Kecerdasan emosional (bahasa Inggris: emotional quotient, 

disingkat EQ) adalah kemampuan seseorang untuk menerima, 

menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain 

di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan 

                                                           
6
 www.masulum.com/2012/05/25agar-hidup-kita-semakin-berkualitas-berpikirlah-

reflektif/.  Diakses pada tanggal 25 oktober 2019 
7
 Tatag Yuli Eko Siswono, Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajuan dan 

Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif. (Unesa University Press 

2008), hal. 34-35 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Kemampuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Emosi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perasaan
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terhadap informasi akan suatu hubungan.
 

Sedangkan, kecerdasan 

(intelijen) mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang 

valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional (EQ) 

belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan 

kecerdasan intelektual (IQ).
 

Sebuah penelitian mengungkapkan 

bahwa kecerdasan emosional dua kali lebih penting daripada 

kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap 

kesuksesan seseorang
8
. 

2. Penegasan Operasional 

a) Berpikir reflektif memiliki indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini dikemukakan oleh Surbeck, Han, dan Moyer yaitu 

meliputi Reacting (berpikir reflektif untuk aksi) dan Comparing 

(berpikir reflektif untuk inkuiri kritis). 

b) Pemecahan masalah dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

mempunyai banyak langkah yang harus ditempuh oleh seseorang 

dengan menggunakan pola pikir, mengorganisasikan dan 

pembuktian yang logik dalam mengatasi masalah. 

c) Kecerdasan emosional terdiri dari tiga tingkat yaitu tingkat 

kecerdasan emosional tinggi dimana siswa mampu mengendalikan 

perasaan marah, tidak agresif serta memikirkan akibat sebelum 

bertindak, tingkat kecerdasan emosional sedang siswa kurang 

bertindak mengikuti perasaan dan kurang bisa sabar serta emosinya 

berubah – rubah sewaktu – waktu, tingkat kecerdasan emosional 

                                                           
8
  Wikipedia, “Kecerdasan Emosional”, dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_emosional  diakses 24 Maret 2019 Pukul 20.00 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Intelektual
https://id.wikipedia.org/wiki/Kontribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_emosional
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rendah dimana siswa bertindak mengikuti perasaan tanpa 

memikirkan akibatnya dan pemarah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Proposal dengan judul “Berpikir Reflektif Siswa dalam Pemecahan 

Masalah Pecahan soal cerita ditinjau dari tingkat Kecerdasan Emosional 

MTs AL-Huda Bandung Kelas VII Tahun Ajaran 2019/2020”. Memuat 

sistematika penyusunan laporan sebagai berikut. 

a. Bagian awal 

Pada bagian awal ini terdiri dari halaman sampul depan, 

halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak. 

b. Bagian inti 

Adapun bagian inti ini meliputi:  

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi: 1) latar 

belakang masalah, 2) Identifikasi dan batasan masalah, 3) rumusan 

masalah, 4) tujuan penelitian, 5) kegunaan penelitian, 6) penegasan 

istilah, 7) sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan landasan teori yang berguna sebagai 

pijakan dalam penelitian. Pada bab ini membahas tentang 1) 

hakikat pembelajaran matematika, 2) berpikir reflektif, 3) 

pemecahan masalah matematika, 4) materi pecahan, 5) kecerdasan 

emosional, 6) kajian penelitian terdahulu. 
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BAB III merupakan metode penelitian yang berguna 

sebagai pijakan untuk menentukan langkah-langkah penelitian. 

Pada bab ini terdiri dari 1) pendekatan dan jenis penelitian, 2) 

lokasi penelitian, 3) kehadiran peneliti, 4) data dan sumber data, 5) 

teknik pengumpulan data, 6) analisis data, 7) pengecekan 

keabsahan temuan, 8) tahap-tahap penelitian. 

BAB IV merupakan hasil penelitian yang berisi 1) deskripsi 

data, 2) analisis data, 3) temua peneliti. 

BAB V merupakan pembahasan. Dalam bab lima berisi 

pembahasan analisis data dan temuan samping. 

BAB VI merupakan penutup. Dalam bab enam akan 

dibahas mengenai kesimpulan dan saran. 

c. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri dari bahan rujukan, lampiran-lampiran, 

dan dan daftar riwayat hidup peneliti. 

 


