BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Matematika
Matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mempunyai ciri
pada penentuan nalar dan pembentukan sikap siswa serta juga memberi catatan
penataan pada keterampilan dalam penerapan metematika, yang dimulai dari yang
konkrit ke hal-hal yang abstrak, dari hal-hal yang sulit dan dari hal-hal yang
sederhana ke hal-hal yang kompleks. Matematika memiliki objek yang abstrak dan
memiliki pola pikir deduktif dan konsisten, juga tidak dapat dipisahkan dari
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).19 Matematika terbentuk
dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian pengalaman itu
diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam
struktur kognitif sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika supaya
konsep-konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan
dapat dimanipulasi secara tepat, maka digunakan bahasa matematika atua notasi
matematika yang bernilai global (universal).20
Pendefinisian matematika sampai saat ini belum ada kesepakatan yang bulat,
namun demikian dapat dikenal melalui karakteristiknya. Sedangkan karakteristik
matematika dapat dipahami melalui hakekat matematika. Sumarmo mengemukakan
beberapa karakteristik matematika, yaitu: materi matematika menekankan penalaran
yang bersifat deduktif, materi matematika bersifat hierarkis dan terstruktur, dan
dalam mempelajari matematika dibutuhkan ketekunan, keuletan, serta rasa cinta
terhadap matematika. Berdasarkan pendapat di atas, karena materi matematika
bersifat

hirarkis

dan

terstruktur

maka
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boleh terputus-putus dan urutan materi harus diperhatikan.20 Matematika
adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep
yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika terbagi dalam tiga bagian besar
yaitu aljabar, analisis dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa
matematika terbagi menjadi empat bagian yaitu aritmatika, aljabar, geometris dan
analisis dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika.21
Matematika Pada umumnya peristiwa-peristiwa yang kita alami selama ini
setiap harinya banyak yang berhubungan dengan matematika. Misalkan mengukur
luas tanah, mengukur tinggi badan, transaksi jual beli di pasar, dan lain-lain
memerlukan perhitungan matematika. Namun dengan demikian sampai saat ini
belum ada kesepakatan yang sesuai oleh para matematikawan mengenai arti yang
tetap dari matematika tersebut. Hal ini disebabkan ruang lingkup matematika itu
sendiri bersifat abstrak (tidak konkrit). Menurut Maswins bahwa matematika sampai
saat ini belum ada kesepakatan yang bulat di antara para matematikawan tentang
hakikat matematika itu sendiri. Sasaran penelaahan matematika tidaklah konkrit
melainkan abstrak. Pada umumnya orang awam hanya akrab dengan satu cabang
matematika elementer yang disebut aritmatika atau ilmu hitung dapat didefinisikan
sebagai ilmu tentang berbagai bilangan yang bisa langsung diperoleh. 22 Matematika
merupakan bagian dari jaringan yang saling berhubungan dari paket pengetahuan
yang terdiri dari konsep-konsep kunci sehingga dapat digunakan siswa untuk
memahami dan mengembangkan hubungan antara fakta-fakta, ide matematis,
konsep, dan bahwa ketika siswa dapat mengkoneksikan ide-ide matematisnya, maka
pemahaman mereka dapat lebih kekal dan lebih dalam.23

Dari penjelasan diatas

dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu yang mempelajari mengenai
konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat dalam materi yang
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dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur
matematika itu.
B. Defragmenting
1.

Defragmenting pada memori komputer dan otak manusia
Dalam dunia komputer merupakan proses penataan semua file atau data yang

terfragmentasi dan mengaturnya,sehingga file-file tersimpan dalam system yang
lebih efisien, lebih rapi,dan semuanya berada dalam satu lokasi yang berdekatan.24
Proses defragmenting tidak hanya terjadi pada komputer, namun dapat pula terjadi
pada otak manusia. Proses tersebut dilakukan dengan mengingat dan memahami
kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya. Melalui kegiatan mengingat dan
memahami apa yang telah dipelajari sama dengan menghubungkan materi yang
sebelumnya terpecah, sehingga lebih cepat ketika akan dicari.25 Wahono juga
menyatakan bahwa ketika kitamemaparkan materi pelajaran, sebenarnya kita berhasil
menangkap semua hasil yang diajarkan oleh guru atau dosen kita. Namun ada yang
kita simpan dengan baik (materi yang dipelajari saling terhubung) dan ada yang
terpecah (tidak saling terhubung) inilah yang disebut fragmentasi. Wahono juga
memperjelas cara untuk defragmentasi otak itu dengan mengingat dan memahami
kembali pelajaran yang sudah pernah dipelajari, mengingat dan memahami itu sama
saja dengan menghubungkan materi yang sebelumnya terpecah.26 Dari penjelasan
diatas dapat disimpulkan bahwa defragmentasi otak dapat dilakukan dengan cara
mengingat dan memahami kembali pelajaran yang sudah pernah dipelajari.
2.

Keterkaitan defragmenting dengan restrukturisasi.
Proses restrukturisasi data dapat dihubungakan dengan proses restruturisasi

berpikir yang terjadi pada otak manusia. Proses yang terjadi tidak dapat dilihat, akan
tetapi keluaran dari berpikir bisa dilihat. Bentuk keluarannya dapat dilihat dari
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langkah-langah memecahkan masalah.27 Ilstilah lain yangsering digunakan dalam
defragmenting ialah restrukturisasi berpikir.restrukturisasi proses berpikir merupakan
tekni yang sering digunakan untuk mengubah pola pikir yang kurang adaptif pada
individu.28Indarswari mengungkapkan bahwa saat pikiran negatif muncul, individu
diajak untuk mencari alternatif pikiran sehingga diperluan adanya upaya untu
memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi restrukturisasi berpikir.29
Defragmenting struktur berpikir bertujuan untuk me-restrukturisasi proses
berpikir yang terjadi pada siswa sehingga proses berpikir siswa yang salah dapat
diperbaiki sehingga siswa dapat mengurangi kesalahan menjadi proses berpikir yang
benar bahkan dapat mempertahankannya menjadiproses berpikir yang benar.30
Kumalasari dkk menyatakan bahwa defragmenting struktur berpikir merupakan
restrukturisasi kognitif pada individu. Restrukturisasi kognitif dapat diartikan sebagai
suatu cara untuk menata ulang suatu pemikiran untuk mengubah kesalahan berpikir
sehingga menjadi pemikiran yang benar.31
3.

Macam-macam proses Defragmentasi
Hidayanto menyatakan bahwa defragmenting struktur berpikir adalah penataan

ulang struktur berpikir ketika melakukan kesalahan dalam menyelesaikan
permasalahan matematika melalui proses scaffolding, conflict cognitive, dan
disequilibrasi32 Suci haryanti dalam penelitiannya menyatakan, defragmenting
struktur berpikir siswa adalah suatu cara untu menata kembali pikiran dan
mengajaran individu untuk mengubah kesalahan berpikir sehingga menjadiberpiir
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yang realistis.33 Disequilibrasi yang dilakukan peneliti adalah dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan

yang

menimbulkan

kecurigaan

atau

menimbulkan

kesenjangan berpikir pada siswa sehingga siswa melakukan proses refleksi pada
jawabannya. Conflict cognitive dilakukan peneliti kepada siswa ketika siswa
mengalami kesalahan yang memerlukan suatu contoh yang bisa digunakan untuk
membentuk suatu konflik sehingga akhirnya siswa akan berpikir ulang tentang
jawabannya. Scaffolding adalah upaya pemberian bantuan yang berupa pertanyaan,
petunjuk, pengingat, arahan, atau dorongan kepada siswa ketika siswa tersebut
mengalami kesalahan dalam menyelesaikan masalah.34
4.

Macam-macam defragmeting struktur berpikir berdasarkan kesalahannya
Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa diatas harus segera diatasi agar tidak

berdampak pada pembelajara matematika selanjutnya. Karena kesalahan dalam
penyelesaian masalah akan terus menjadi masalah jika tidak segera diatasi. Serta
keinginan dan kesadaran siswa untuk memperbaiki kesalahan dengan belajar sesuai
konsep ilmiah dapat berpengaruh untuk perbaikan kesalahan yang dialami siswa.
Untuk

mengatasi

kesalahan-kesalahan

tersebut

dapat

dilakukan

dengan

defragmenting struktur berpikir yang akan disesuaikan dengan jenis kesalahan yang
dialami. Terdapat 4 mcam defragmenting struktur berpikir yang dapat dilakukan
untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut. Diantaranya:
a.

Pemuculan skema
Defragmenting pemunculan skema dilakukan untuk mengatasi kesalahan lubang

konstruksi dan pseudo (berpikir semu). Proses defragmenting yang dilakukan dapat
diilustrasikan seperti pada gambar 2.1.

33
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Lubang konstruksi

Pemunculan skema

Gambar 2.1 Proses defragmenting pemunculan skema
Gambar 2.1 merupakan proses defragmenting struktur berpikir melalui pemunculan
skema. Terlihat pada gambar, bahwa lingkaran merupakan simbol dari skema
berpikir yang telah dimiliki oleh siswa kemudian bintang merupakan permasalahan
yang akan diselesaikan. Pada gambar, skema berpikir yang dimiliki siswa belum
lengkap dan dalam proses pengonstruksian konsep matematika siswa mengalami
berpikir pseudo dan lubang konstruksi dan. Kesalahan terjadi karena siswa
mengalami berpikir semu serta adanya ketidak sempurnaan pada proses pebentukan
konsep matematika. Kesalahan tersebut dapat diatasi dengan defragmenting
pemunculan skema. Pada gambar 2.1 terlihat lingkaran-lingkaran baru yang
merupakan skema-skema berpikir siswa yang muncul setelah proses defragmenting
terjadi. Sehingga, setelah terjadinya proses defragmenting, skema baru tersebut dapat
menghubungkan skema yang sudah ada sebelumnya dan dalam pengkonstruksian
konsep matematika menjadi skema yang utuh dan bermakna.35
b. Perajutan Skema

35

Subanji, Teori Defragmentasi Struktur Berpikirdalam Megkonstruksi Konsep dan Pemcahan
Masalah Matematika, (Malang: UM Press, 2016) Hal.45
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Proses defragmenting struktur berpikir melalui perajutan skema digunakan untuk
memperbaiki kesalahan siswa yang berbentuk lubang koneksi. Proses defragmenting
yang dilakukan dapat diilustrasikan seperti gambar 2.2 berikut ini.

Pemunculan skema

Gambar 2.2 Proses defragmenting perajutan skema
Kesalahan Struktur berpikir terjadi ketika siswa sebenarnya telah memilki skemaskema yang menjadi pembentuk struktur skema yang lebih lengkap, namun siswa
belum bias mengkoneksi atau membangun koneksi untuk membentuk skema yang
lengkap. Pada gambar 2.2 terlihat bahwa skema-skema yang sudah dimiliki oleh
siswa merupakan lingkaranlingkaran yang lengkap namun belum terhubung. Oleh
karena itu, dilakukan defragmenting struktur berpikir perajutan skema melalui
scaffolding, conflict cognitive serta disequilibrasi untuk memperbaiki kesalahan yang
terjadi.36

36

Ibid, hal. 46
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c.

Perbaikan strutur berpikir analogis
Defragmenting struktur berpikir analogis dilakukan untuk memperbaiki berpikir

analogis. Proses defragmenting yang dilakukan disajikan pada gambar 2.3 berikut,
Sumber

Target

Sumber

Target

Proses

Gambar 2.3 Proses Defragmenting Perbaikan Struktur Berpikir
Analogis
Kesalahan yang dilakukan oleh siswa terjadi karena siswa menyelesaika
permasalahan matematika dengan analogi yang salah. Pada gambar 2.3, sumber
dianggap sebagai struktur berpikir yang dimiliki siswa dan target dianggap sebagai
permasalahan yang akan diselesaikan. Sebelum dilakukannya pross defragmenting,
siswa langsung menggunakan struktur berpikir yang ia miliki untuk menyelesaikan
masalah. Dalam hal ini, sebenarnya terjadi ketidaksesuaian antara sumber dan target,
sehingga

terjadi

kesalahan

berpikir

analogi.

Sehingga

dilakukan

proses

defragmenting untuk memperbaikinya.
d. Perbaikan struktur berpikir logika
Defragmenting yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan berpikir logis
adalah defragmenting struktur berpikir logika. Proses defragmenting yang dilakukan
disajikan pada gambar 2.4 berikut.
Premis

Simpulan

Premis

Simpulan

Proses

Gambar 2.4 Proses Defragmenting Perbaikan Struktur Berpikir
Kesalahan yang terjadi karena siswa mengambil kesimpulan suatu sifat yang hanya
didasarkan pada suatu kasus khusus yang ada, yang pada kenyataannya belum tentu
kasus khusus tersebut mewakili dari sifat umum pada simpulan yang diberikan. Pada
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gambar 2.4, yang dimaksud sebagai sifat khusus merupakan lingkaran kecil berwarna
abu-abu. Sehingga, proses defragmenting yang dilakukan memunculkan sifat yang
berlaku pada hal khusussehingga pada penarikan kesimpulan didasari pada sifat-sifat
yang sama.37 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
defragmenting struktur berpikir merupakan salah satu cara untuk menata ulang
pikiran ketika melakukan kesalahan dalam proses penyelesaian masalah. Melalui
defragmenting tersebut nantinya menghasilkan berpikir yang realistis dengan
beberapa proses, yaitu scaffolding, conflict cognitive, dan disequlibrasi.
C. Struktur Berpikir
Kerangka berpikir dan pengetahuan siswa selalu terkait dengan Taxonomy
Bloom. Kemampuan berpikir dan pengetahuan siswa diperlukan proses kognitif yaitu
proses pembelajaran. Proses pembelajaran hendaknya pengetahuan sesuai dengan
fakta, prosedural, konseptual dan mempunyai prinsip yang jelas. Taxonomy bloom
merupakan suatu proses metakognitif dimana tiap tingkatan mempunyai tujuan
meningkatkan kemampuan pengetahuan secara spesifik. Kompetensi yang dimiliki
siswa dibuat secara herarki sesuai kemampuan pengetahuan siswa.38
1.

Pengertian peta kognitif
Berdasarkan teori kognitif berarti proses aktif yang terjadi di otak untuk

mengembangkan skema sehingga pengetahuan saling terkait seperti jarring laba-laba
bukan tersusun secara hirarkis.39 Sekema memiliki arti sebagai suatu proses atau cara
mengorganisasikan dan merespon berbagai pengalaman belajar. Pola kesalahan yang
biasa terjadi adalah kurang lengkapnya skema yang dimiliki oleh siswa dalam
memaham dan melakukan proses adaptasi (penyesuaian) pada skema-skema yang
baru yang dihadapi. Sehingga siswatampak kesulitan dalam memahami dan
memecahkan suatu masalah yang diberikan.

37
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West, Farmer dan Wolff menjelaskan adanya 4 keluarga besar strategi kognitif.
a. Chunking merupakan strategi yang mengorganisasikan sesuatu secara sistematis
melalui proses mengrutkan, mengklasifikasian, dan menyusun.
b. Bridging merupakan strategiuntuk menjembatani pemahaman seseorang melalui
perumpamaan, analogi dan advance organizer. Metafor dan analogi merupakan
strategi pengandaian untu menjembatani suatu konsep dengan menggunakankonsep
yang sudah dipahami sebelumnya. Advance organizer merupakan kerangka dalam
bentuk abstaksi atau ringkasan tentang konsep-konsep dasar materi yang harus
dipelajari, hanya dapat dibuat oleh pengajar untuk memudahkan siswa belajar.
c. Spatial merupakan suatu strategi untuk menunjukan hubungan antar hal yang satu
dengan yang lain. Dalam kategori ini termasuk table dan peta kognitif.
d. Multipupose merupakan strategi kognitif untuk dapat digunakan untuk me-review
materi, bertanya, mengantisipasi pertanyaan dan materi, membayangkan suatu
konsep, kejadian atau prinsip, dan mengingat menggunakan singkatan.40
Jadi struktur berpikir siswa yang dilakukandalam memecahkan masalah
digunakan strategi kognitif spatial yaitu peta kognitif. Pengguanaan peta kognitif
merupaan alat yang skematis untuk menujuk arti suatu konsep berdasarkan proposisi.
Dimana proposisi merupakan hubangan antar satu konsep atau informasi dengan
konsep yang lain. Peta kognitif berfungsi menjadi peta visual yang menggambarkan
berbagai cara untuk mengartikan suatu konsep berdasaran proposisinya. Sehingga
melalui peta kognitif yang dibuat oleh siswa memudahan peneliti untuk
restrukturisasi (Defragmentng).
2.

Pemecahan masalah matematika
Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi manusia.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar kehidupan manusia berhadapan
dengan masalah-masalah. Oleh sebab itu kita perlu mencari penyelesaiannya. Jika

40
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gagal dengan satu cara dalam menyelesaikan masalah maka harus mencoba dengan
cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut dan harus berani menghadapi
masalah untuk menyelesaikannya. Salah satu langkah pemecahan masalah adalah
langkah menurut Polya (Langkah-langkah dalam pembelajaran pemecahan masalah
menurut Polya ada 4, yaitu: (1) memahami masalah, (2) menentukan rencana strategi
pemecahan masalah, (3) menyelesaikan strategi penyelesaian masalah, dan (4)
memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Pembelajaran ini dimulai dengan
pemberian masalah, kemudian siswa berlatih memahami, menyusun strategi dan
melaksanakan strategi sampai dengan menarik kesimpulan. Guru membimbing siswa
pada setiap langkah pemecahan masalah dengan memberikan pertanyaan yang
mengarah pada konsep.41
Dari uraian yang telah dijelaskan berikut merupakan pemecahan masalah
menurut polya tabel 2.1.42
Tabel 2.1 Indikator Pemecahan Masalah Menurut Polya
No
1

Kemampuan
Kemampuan memahami masalah

Indikator Pemecahan Masalah
kegiatan ini merujuk pada apa yang
diketahui, apa yang ditanyakan, apakah
informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang
harus dipenuhi, menyatakan kembali
masalah asli dalam bentuk yang lebih
operasional (dapat dipecahkan).
Kemampuan
merencanakan Merencanakan penyelesaian (devising a
penyelesaian
plan) di sini menghubungkan antara data
yang diketahui dengan permasalahan yang
ada. Memilih rencana pemecahan masalah
yang sesuai bergantung dari seberapa sering
pengalaman kita menyelesaikan masalah
sebelumnya.
Semakin
sering
kita
mengerjakan latihan pemecahan masalah
maka pola penyelesaian masalah itu akan
semakin mudah didapatkan.
Kemampuan menyelesaikan rencana Langkah
menyelesaikan
perencanaan
(carrying out the plan) ini lebih mudah dari
pada merencanakan pemecahan masalah,
yang harus dilakukan hanyalah menjalankan

2

3

41
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Kemampuan Siswa Dalam Pemecahan Masalah Matematis Di Sekolah Menengah Pertama, dalam
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4

Kemampuan memeriksa kembali

strategi yang telah dibuat dengan
menggunakan model matematika yang telah
disusun yang didasari dengan ketekunan dan
ketelitian untuk mendapatkan penyelesaian.
memeriksa kembali (looking black) merujuk
pada menganalis dan mengevaluasi apakah
prosedur yang diterapkan dan hasil yang
diperoleh benar, apakah ada prosedur lain
yang lebih efektif, apakah prosedur yang
dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan
masalah sejenis, atau apakah prosedur dapat
dibuat generalisasinya. Ini bertujuan untuk
menetapkan keyakinan dan memantapkan
pengalaman untuk mencoba masalah baru
yang akan datang.

Kemampuan pemecahan masalah yang diamati yaitu (1) kemampuan memahami
masalah, (2) kemampuan membuat rencana pemecahan masalah, (3) kemampuan
melakukan rencana, dan (4) kemampuan memeriksa kembali hasil penyelesaian
masalah.
D. Kemampuan Akademik
Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan
pesertadidik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan
belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan
kondisi individu anak karena merekalah yang akan belajar. peserta didik merupakan
individu yang berbeda satu sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang tidak
sama dengan orang lain, oleh karena itu pembelajaran hendaknya memperhatikan
perbedaan-perbedaan individual anak tersebut.43 Strategi pembelajaran yang
diterapkan belum mengakomodasi seluruh karakter kemampuan akademik peserta
didik, sehingga jarak antara peserta didik berkemampuan akademik tinggi dan rendah
masih tetap jauh. secara alami dalam satu kelas kemampuan akademik peserta didik
bervariasi, yakni ada yang tinggi, sedang dan rendah yang dapat disebabkan karena

43

Arsad bahri,” Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Question Student Have dan Kemampuan
Akademik Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas VIII SMPN 2 Camba”, dalam jurnal
sainsmat 1, no.1 (2012) hal. 41-51
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faktor bawaan atau lingkungan hidupnya misalnya tempat tinggal, latar belakang
peserta didik, dan tingkat sosial ekonomi.44
Keberhasilan suatu proses pembelajaran selain ditentukan oleh pemilihan
metode pembelajaran yang tepat dan kemampuan guru dalam mengajar, juga
ditentukan oleh karakteristik psikologi siswa yang diajar. Salah satu karakteristik
psikologi siswa yang perlu dipahami guru dalam mengajar agar dapat membantu
siswa mencapai hasil belajar yang optimum adalah kecerdasan siswa. Kecerdasan
siswa adalah kemampuan kognitif yang ada dalam diri siswa untuk memecahkan
masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kemampuan kognitif inilah yang
selanjutnya dapat disebut sebagai kemampuan akademik siswa. Apabila siswa
memiliki tingkat kemampuan akademik berbeda kemudian diberi pengajaran yang
sama maka hasil belajar kognitifnya akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat
kemampuannya.

Kemampuan

akademik

yang

dimiliki

siswa

menentukan

keberhasilan dalam menggunakan kognitif tingkat tinggi atau berpikir kritis.45
Disamping itu selain menggunakan kognitif tingkat tinggi atau bepikir kritis pendidik
harus juga memerhatikan koneksi matematisnya, Dengan koneksi mereka dapat
membangun pemahaman baru dari pengetahuan sebelumnya.46
Jika siswa mampu melakukan koneksi antar beberapa ide matematis, maka
mereka akan memahami setiap materi matematika dengan lebih dalam dan baik.47
Melalui koneksi, konsep pemikiran dan wawasan mahasiswa akan semakin terbuka
dan luas terhadap matematika karena mereka akan memandang matematika sebagai
suatu bagian yang terintegrasi bukan sebagai sekumpulan topik yang terpisah-pisah,
serta mengakui adanya keterkaitan atau hubungan dan aplikasi di dalam kehidupan
44

Susilawati, dkk.,” Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Pbm) Berbantuan
Multimedia Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas Vii Smp Negeri 2 Mataram
Ditinjau Dari Kemampuan Akademik” dalam jurnal pijar mipa 12, no.2(2017) hal. 64-67
45
Matsna khoirun nisak, dkk.,” Pengaruh Pembelajaran Guided Inquiry Berbasis Salingtemas
Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Smp Berdasarkan Kemampuan Akademik”dalam jurnal
pendidikan 2, no.1 (2017) hal. 113-120
46
Suhandri, dkk., “ Profil Kemampuan Koneksi Matematis Mahasiswa dalam Menyelesaikan
Masalah Matematika Berdasarkan Level Kemampuan Akademik”. Dalam jurnal analisa 3. No.2
(2017) hal. 115-129
47
Utari sumarmo, “berpikir dan disposisi matematik”, tidak diterbitkan, (2013)
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atau lingkungan sekitar mereka.48 Jadi, dapat dikatakan bahwa kecerdasan matematis
akan mempengaruhi kemampuan koneksi matematis dan kemampuan matematis
memiliki peranan yang sangat besar dalam pembelajaran matematika.
E. Materi Dasar Bentuk Aljabar
Operasi hitung bentuk aljabar dapat berupa perkalian satu suku dengan dua
suku, perkalian dua suku dengan dua suku dua, pembagian bentuk aljabar, dan
perpangkatan bentuk aljabar. Sebelum memahami lebih jauh tentang operasi hitung
bentuk aljabar, perlu dipahami tiga sifat berikut.

a.

Sifat Komutatif

b.

Sifat Asosiatif

c.

Sifat Distributif

Ketiga sifat di atas memeiliki peranan penting dalam memahami konsep faktorisasi
bentuk Aljabar. Sebelum belajar mengenai pemfaktoran bentuk aljabar, perlu
dipahami

operasi

hitung

bentuk

Aljabar

terlebih

yang

terdiri

atas

penjumlahan/pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan yang akan
dibahas di bawah ini.
1. Penjumlahan

2. Pengurangan

3. Pembagian

48

Suhandri, dkk., “ profil kemampuan koneksi matematika… “ hal. 116
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4. Perpangkatan

Materi diatas akan ada hubungannya dengan materi-materi yang akan diperlajari
yang berhubungan dengan aljabar.49
B. Kajian Penelitian Terdahulu
Penelitian yang brhubungan dengan defragmenting pada pembelajaran
dilaporkan oleh peneliti sebagai berikut:
1. Hasil penelitian yang dilakukan A. Ali Syihabuddin melauli tesis tahun 2015
dengan judul “Defragmenting Struktur Berpikir Siswa Melalui Pemetaan Kognitif
Berdasarkan

Gaya

Belajar

untuk

memperbaiki

Kesalahan

Siswa

pada

Permasalahan Lingkaran” dari Progam Studi Pendidikan Matematika ,
Pascasarjana, Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian dari tesis ini sebagai
berikut: Subyek visual memiliki ciri, lebih mudah menangkap bentuk gambar,
Sulit memahami soal teks dan kesalahan cenderung pada pemahaman soal, maka
cara defragmenting yang digunakan adalah mengulang membaca teks soal dan
menuliskan langkah-langkah dengan jelas dalam menyelesaikan soal Sedangkan
subyek auditori memiliki ciri lebih mudah membaca soal teks dan sulit memahami
dan megartikan soal dalam gambar, Maka cara defragmenting yang digunakan
adalah menuntun siswa memahami soal dengan menyelesaikan tahapan dengan
bantuan gambar.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandha Soemantri melalui Tesis di tahun
2015 yang berjudul “Defragmenting Struktur Berpikir Siswa Impulsif pada
Masalah Geometri Bangun Ruang” dari Progam Studi Pendidikan Matematika ,
Pascasarjana, Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian dari tesis ini sebagai

49

“Operasi bentuk aljabar”, dalam https://idschool.net/smp/operasi-hitung-bentuk-aljabar/,
diakses pada tanggal 9 maret 2020 pukul 13.32 WIB
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berikut: Dengan menggunakan instrumen MFFT, siswa dikelompokkan dalam
siswa reflektif dan impulsif “untuk memperbaiki struktur berpikir siswa yang
mengalami kesulitan, pemberian scaffolding dilakukan secara individu dan
bergantian”. Fokus scaffolding yang diberikan adalah scafolding level ketiga yaitu
developing conceptual thinking. Pasca pemberian scaffolding, subjek yang
mengalami kesulitan berhasil mengubah struktur berpikirnya kearah yang tepat
sehingga mampu mendapatkan jawaban yang tepat.
3. Hasil penelitian yang dilakukan Salman Sakif melauli tesis tahun 2014 dengan
judul “Defragmenting proses berpikir melalui pemetaan kognitif untuk
memperbaiki kesalahan siswa dalam memecahkan maslah belajar” dari Progam
Studi Pendidikan Matematika , Pascasarjana, Universitas Negeri Malang. Hasil
penelitian dari tesis ini sebagai berikut: Dari hasil penelitian ditemukan bahwa
kesalahan siswa dalam memecahkan masalah aljabar adalah salah dalam
memahami masalah (understanding the problem) sehingga kesulitan dalam
menyusun rencana (desive a plan)" Kesalahan lain yang dilakukan siswa adalah
tidak mampu mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika sehingga
kesulitan dalam menyusun persamaan aljabar" kesalahan juga dilakukan siswa
ketika melakukan operasi menyelesaikan persamaan aljabar yang disebabkan
lemahnya konsep tentang variabel".
4. Hasil penelitian yang dilakukan Ringki Agustin melauli tesis tahun 2014 dengan
judul “Defragmenting proses berpikir melalui pemetaan kognitif(cognitive
mapping) untuk memperbaiki kesalahan siswa dalam memecahkan maaslah
proporsi” dari Progam Studi Pendidikan Matematika , Pascasarjana, Universitas
Negeri Malang. Hasil penelitian dari tesis ini sebagai berikut: Dari hasil penelitian
ditemukan bahwa kesalahan siswa dalam memecahkan masalah proporsi
berdasarkan aktivitas problem solving diawali dengan kesalahan siswa dalam
proses memahami masalah (understanding the problems) yang menyebabkan
siswa salah menyusun persamaannya dan kesalahan prosedural" Selanjutnya
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kesalahan ini juga disebabkan karena siswa kurang memahami materi yang
berhubungan dalam penyelesaian masalah proporsi, seperti siswa kurang
memahami konsep rasio, operasi bilangan bulat, operasi bentuk aljabar, dan
operasi pecahan bentuk aljabar" Terjadinya kesalahan siswa dalam memecahkan
masalah proporsi yang kedua diakibatkan karena ketidak lengkapan struktur
berpikir siswa dalam proses melaksanakan cara penyelesaian (device a plan)".
Tabel 2.3 Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu
No
1.

Judul Penelitian
Persamaan
Defragmenting
Struktur a. diberikan
Berpikir Siswa Impulsif pada
defragmenting pada
Masalah Geometri Bangun
pelajaran
Ruang
matematika
b. jenis
penelitian
kualitatif.

Perbedaan
Peneltian
ini
bertempat di SMP
Muhammadiyah 13
Surabaya, sedangkan
penelitian
yang
dilakukan
oleh
peneliti
sendiri
dilakukan di SMPN 1
Sumber Gempol

2.

Defragmenting
Struktur a. diberikan
Berpikir
Siswa
Melalui
defragmenting pada
Pemetaan Kognitif Berdasarkan
pelajaran
Gaya
Belajar
untuk
matematika
memperbaiki Kesalahan Siswa b. jenis
penelitian
pada Permasalahan Lingkaran
kualitatif.

Peneltian
ini
bertempat di MTs AlIslahiyah Sukobendu
Lamongan,
sedangkan penelitian
yang dilakukan oleh
peneliti
sendiri
dilakukan di SMPN 1
Sumber Gempol

3.

Defragmenting proses berpikir a. diberikan
melalui
pemetaan
defragmenting pada
kognitif(cognitive
mapping)
pelajaran
untuk memperbaiki kesalahan
matematika
siswa
dalam
memecahkan b. jenis
penelitian
masalah Proposisi
kualitatif.

4.

Peneltian
ini
bertempat di SMPN 1
Kota Batu Malang,
sedangkan penelitian
yang dilakukan oleh
peneliti
sendiri
dilakukan di SMPN 1
Sumber Gempol
Defragmenting proses berpikir a. diberikan
Peneltian
ini
melalui pemetaan kognitif untuk
defragmenting pada bertempat di MTs
memperbaiki kesalahan siswa
pelajaran
Surya Buana Malang,
dalam memecahkan maslah
matematika
sedangkan penelitian
belajar
b. jenis
penelitian yang dilakukan oleh
kualitatif.
peneliti
sendiri
dilakukan di SMPN 1
Sumber Gempol
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C. Kerangka Berpikir

Kesalahan
konstruksi
dalam proses
berpikir siswa

Kesalahan
prosedural
dalam
menyelesaikan
masalah operasi
bentuk aljabar

Defragmenting

disequilibras
i

scaffolding

Confict cognitive

Gambar 2.1 proses defragmenting
Penelitian ini berangkat dari kesalahan prosedural siswa dalam memecahkan
masalah yang disebabkan kontruksi struktur berpikir siswa yang masih salah.
Sebagaiman diketahui bahwa struktur brpikir yang masih belum bisa tertata
merupakan penyebab terkadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa.
Untuk membantu siswa mengatasi kesalahan kesalahan prosedural tersebut
memberikan Defragmenting yang terdiri dari 2 tahap yaitu: 1) mengidentifikasi
kesalahan berpikir dan 2) menata ulang kesalahan berpikir menjadi benar. Dalam
menata ulang kesalahan berpikir siswa diberikan disequilibrasi, scaffolding dan
conflict cognitive. Setelah diberikan Defragmenting kesalahan-kesalahan yang
dialami siswa dapat teratasi serta siswa mampu memahami konsep operasi bentuk
aljabar dengan baik.

