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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Dalam membentuk pribadi manusia, pendidikan merupakan salah satu 

aspek yang sangat berpengaruh. Pendidikan bertujuan untuk memperoleh 

ilmu yang akan digunakan ketika manusia terjun dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Selain itu pendidikan digunakan untuk menunjang kehidupan, 

bukan hanya kehidupan pribadi, namun dapat juga menunjang kehidupan 

masyarakat. Pentingnya pendidikan telah disadari oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

Di Indonesia, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menempuh 

pendidikan Sembilan tahun. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat Indonesia agar lebih baik.
1
 Pendidikan sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan sprititual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.
2
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Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut diperlukan usaha-

usaha yang serius dari semua aspek yang terlibat. Pendidikan merupakan 

aspek penting dalam pembangunan masa depan, sehingga sangat dibutuhkan 

perhatian khusus dari semua pihak dalam pengembangannya, terutama peran 

guru yang dapat mempengaruhi kemajuan pendidikan bangsa ini. 

Peningkatan kualitas pendidikan ditentukan oleh kemampuan guru dalam 

mengajar dan mengelola kelas saat proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran ini, siswa memperoleh suatu pengetahuan yang akan dapat 

dikembangkan pada proses pembelajaran berikutnya.
3
 

Salah satu mata pelajaran yang didapat siswa disekolah untuk 

dipelajari dalam setiap jenjang pendidikan adalah matematika. Russel 

mendefinisikan bahwa matematika sebagai suatu studi yang dimulai dari 

pengkajian bagian-bagian yang tersusun baik (konstruktif), secara bertahap 

menuju arah yang rumit (kompleks) dari bilangan bulat ke bilangan pecahan, 

bilangan riil ke bilangan kompleks, dari penjumlahan dan perkalian ke 

diferensial dan integral, dan menuju matematika yang lebih tinggi.
4
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Matematika sangat memiliki peran penting dalam peradaban manusia, 

tanpa matematika maka rasanya tidak bisa mengenal perhitungan. Dengan 

matematika dapat mengetahui dan mempelajari yang berhubungan dengan 

perhitungan.
5
 

Allah SWT juga menyuruh kita untuk pandai menghitung-hitung 

semua yang ada pada kita termasuk nikmat Allah SWT yang pada surah An-

Nahl ayat 18:
6
 

                    

“dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat 

menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang” 

Pada ayat lain juga dijelaskan tentang keharusan manusia untuk mempunyai 

kemampuan dalam perhitungan, yaitu pada surat Yunus ayat 5:
7
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“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan 

itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)…” 

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal dewasa 

ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik, hal ini terjadi karena 

proses pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan 

tidak memberikan akses bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri 

melalui penemuan dalam proses berpikirnya.
8
 

Al-Quran telah menyeru kepada seluruh manusia untuk berpikir, 

diantaranya dalam surat Saba’ ayat 46:
9
 

                          …   

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu 

hal saja, Yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua- dua 

atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad)…” 

Dalam surat lain, surat Al-Hashr ayat 21:
10
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“kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti 

kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya 

kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk 

manusia supaya mereka berfikir” 

Sama halnya matematika yang didalamnya terdapat perumpamaan-

perumpamaan agar siswa menggunakan kemampuan berpikirnya. 

Salah satu kemampuan berpikir yang penting dikuasai oleh siswa 

adalah kemampuan berpikir analitis. Karena berpikir analitis untuk dapat 

memudahkan siswa berpikir secara logis, mengenai hubungan antara konsep 

dan situasi yang dihadapinnya.
11

 Kemampuan berpikir analitis juga sebagai 

pondasi untuk tercapainya tujuan pendidikan matematika. 

Secara umum, pendidikan matematika dari mula sekolah dasar hingga 

sekolah menengah atas bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) Menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) Mengkomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 
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atau masalah; dan (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan, yaitu rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah.
12

  

Berdasarkan observasi di SMA Negeri 1 Ngunut kemampuan berpikir 

analitis ini belum dievaluasi. Sehingga perlu diketahui kemampuan berpikir 

analitis siswa agar guru mengetahui apakah siswa telah menggunakan proses 

berpikir analitisnya atau belum. Pentingnya kemampuan berpikir analitis, 

menjadikan kemampuan analitis perlu perhatian khusus untuk dilatih kepada 

siswa di sekolah. Apabila siswa mampu memungsikan tingkat analisis dalam 

pembelajaran matematika, siswa akan mampu menyelesaikan soal-soal 

dengan kasus yang berbeda dari contoh yang diberikan oleh guru. 

Berpikir analitis adalah kemampuan berpikir siswa untuk 

menguraikan, memperinci, dan menganalisis informasi-informasi yang 

digunakan untuk memahami suatu pengetahuan dengan menggunakan akal 

dan pikiran yang logis, bukan berdasar perasaan atau tebakan. untuk dapat 

berpikir analitis diperlukan kemampuan berpikir logis dalam mengambil 

kesimpulan terhadap suatu situasi. Berpikir logis dapat diartikan sebagai 

kemampuan berpikir siswa untuk menarik kesimpulan yang sah menurut 

aturan logika dan dapat membuktikan bahwa kesimpulan itu benar (valid) 

sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui.
13
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Jadi berpikir analitis adalah kemampuan berpikir yang mengharuskan 

ketertiban dan kejelasan setiap langkah untuk sampai ke tujuan dan 

kesimpulan bukan berdasarkan tebakan atau perkiraan.  

Dalam memecahkan masalah matematika, selain memperhatikan 

kemampuan berpikir analisis guru juga perlu memperhatikan kemampuan 

kognitif siswa. Kemampuan kognitif adalah kebisaan seseorang dalam 

melakukan berbagai macam tugas yang dibebankan pada khususnya 

mengenai pengumpulan informasi, pengintepretasian informasi, dan 

bagaimana transfer informasi tersebut kepada orang lain dan dikelompokan 

ke dalam tiga level yaitu level kognitif tinggi, sedang, dan rendah. Perbedaan 

level kognitif matematika memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman 

materi sehingga berakibat pada keterampilan berpikir dan pemecahan 

masalahnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Suharna, bahwa siswa 

dengan kemampuan matematika berbeda juga mempunyai kemampuan 

menyelesaikan masalah matematika yang berbeda.
14

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir analitis siswa sangat diperlukan dalam pemecahan sebuah 

permasalahan matematika. Karena itu peneliti memandang penting untuk 

memperoleh informasi tentang bagaimana kemampuan berpikir analitis siswa 

dalam pemecahan masalah matematika yang di tinjau dari level kognitif siswa 

yaitu tinggi, sedang, rendah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian dengan judul “Alur Berpikir Analitis Siswa Dalam Pemecahan 

Masalah Matematika Ditinjau Dari Level Kognitif Siswa” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah:  

1. Bagaimana alur berpikir analitis siswa dengan level kognitif tinggi dalam 

pemecahan masalah matematika? 

2. Bagaimana alur berpikir analitis siswa dengan level kognitif sedang 

dalam pemecahan masalah matematika? 

3. Bagaimana alur berpikir analitis siswa dengan level kognitif rendah 

dalam pemecahan masalah matematika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir analitis siswa dengan level 

kognitif tinggi dalam pemecahan masalah matematika. 

2. Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir analitis siswa dengan level 

kognitif sedang dalam pemecahan masalah matematika. 

3. Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir analitis siswa dengan level 

kognitif rendah dalam pemecahan masalah matematika. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi peningkatan 

kualitas pendidikan matematika terutama berkaitan dengan kemampauan 

berpikir analitis matematis siswa dalam pemecahan masalah matematika. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi: 

a. Sekolah; Sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di 

sekolah. 

b. Guru; Sebagai gambaran bagi guru mengenai kemampauan berpikir 

analitis siswa dalam pemecahan masalah matematika sehingga dapat 

memberikan pembinaan lebih lanjut untuk meningkatkan 

kemampuan yang lebih baik lagi.  

c. Siswa; Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa untuk lebih 

memahami kemampauan berpikir analitis yang perlu dikembangkan 

dalam menyelesaian masalah. 

d. Peneliti; Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengalaman peneliti dan digunakan sebagai bahan pemikiran yang 

lebih mendalam tentang kemampauan berpikir analitis siswa dalam 

pemecahan masalah matematika. 
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E. Penegasan Istilah 

Untuk diperoleh kejelasan dan supaya tidak terjadi salah penafsiran 

dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Penegasan Konseptual 

a. Alur 

Alur adalah jalan (aturan, adat) yg benar.
15

  

b. Kemamapuan berpikir analitis  

Kemamapuan berpikir analitis adalah kemampuan berpikir 

siswa untuk menguraikan, memperinci, dan menganalisis informasi-

informasi yang digunakan untuk memahami suatu pengetahuan 

dengan menggunakan akal dan pikiran yang logis, bukan berdasar 

perasaan atau tebakan.
16

 

c. Pemecahan Masalah Matematika 

Masalah adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang atau 

kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi tidak memiliki 

cara yang langsung dapat menentukan solusinya.
17

 

Pemecahan masalah adalah usaha mencari solusi 

penyelesaian dari suatu situasi yang dihadapi sehingga mencapai 

tujuan yang diinginkan.  
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d. Level Kognitif  

Kemampuan adalah kesanggupan; kecakapan; kekuatan.
18

 

kemampuan kognitif adalah kebisaan seseorang dalam melakukan 

berbagai macam tugas yang dibebankan pada khususnya mengenai 

pengumpulan informasi, pengintepretasian informasi, dan bagaimana 

transfer informasi tersebut kepada orang lain. 

2. Penegasan Operasional 

a. Alur 

Alur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah 

bentuk visualisasi dari jalan/cara berpikir siswa dalam pemecahan 

masalah matematika. 

b. Kemamapuan berpikir analitis  

Berpikir analitis dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

suatu proses kognitif yang meliputi 

1) Membedakan (Differentiating) 

Membedakan terjadi ketika siswa mendiskriminasikan 

informasi yang relevan dan tidak relevan, yang penting dan 

tidak penting, kemudian memperhatikan informasi yang relevan 

atau penting. 
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2) Mengorganisasi (Organizing) 

Dalam mengorganisasi, siswa membangun hubungan-

hubungan yang sistematis dan koheren antar potongan 

informasi. 

3) Memberikan atribut (Attributing) 

Memberikan atribut terjadi ketika siswa dapat 

menentukan sudut pandang, pendapat, nilai atau tujuan dibalik 

komunikasi. 

c. Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah matematika dalam penelitian ini adalah 

proses pemecahan masalah matematika nonrutin berdasarkan 

tahapan Polya yakni: 

1) Memahami Masalah (Understanding the Problem) 

Langkah ini dimulai dengan pengenalan akan apa yang 

diketahui atau apa yang ingin didapatkan kemudian pemahaman 

apa yang diketahui serta data yang tersedia dilihat apakah data 

tersebut mencukupi untuk menentukan apa yang ingin 

didapatkan. 

2) Merencanakan Penyelesaian (Devising Plan) 

Langkah selanjutnya yakni menyusun sebuah rencana 

pemecahan masalah dengan memperhatikan atau mengingat 

kembali pengalaman sebelumnya tentang masalah-masalah yang 

berhubungan. 
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3) Melakukan Rencana Penyelesaian (Carrying Out the Plan) 

Rencana penyelesaian yang telah dibuat sebelumnya 

kemudian dilaksanakan secara cermat pada setiap langkah. 

4) Melihat Kembali Penyelesaian (Looking Back) 

Hasil penyelesaian yang didapat harus diperiksa kembali 

untuk memastikan apakah penyelesaian tersebut sesuai dengan 

yang diiginkan dalam soal. Jika hasil yang didapat tidak sesuai 

dengan yang diminta maka perlu pemeriksaan kembali atas 

setiap langkah yang telah dilakukan untuk mendapatkan hasil 

sesuai dengan masalahnya dan melihat kemungkinan lain yang 

dapat dilakukan untuk menyelesaikan soal tersebut. 

d. Level Kognitif  

Level kognitif berarti tingkat kemampuan kognitif siswa, 

dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu level kognitif rendah, 

sedang, dan tinggi. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk memudahkan jalannya 

pembahasan terhadap suatu maksud yang terkandung, sehingga uraian-uraian 

dapat diikuti dan dapat dipahami secara teratur dan sistematis.Adapun 

sistematika pembahansan dalam skripsi ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian 

awal, bagian utama, dan bagian akhir. 
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Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas yaitu 

tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. 

Bagian utama skripsi ini terdiri dari 6 bab, yang berhubungan antara 

bab satu dengan bab lainnya. 

Bab I : pendahuluan, yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan 

istilah, sistematika pembahasan. 

Bab II : Kajian Pustaka, terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, 

paradigma penelitian. 

Bab III : Metode penelitian, memuat: rancangan penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap 

penelitian. 

Bab IV : Hasil penelitian: deskripsi data, temuan penelitian, analisa data. 

Bab V : Pembahasan: dalam bab lima membahas tentang fokus penelitian 

yang telah dibuat. 

Bab VI : Penutup, dalam bab enam akan dibahas mengenai kesimpulan dan 

saran-saran yang relevansinya dengan permasalahan yang ada. 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran. 

 


