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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Berpikir Analitis 

Benyamin S. bloom mengelompokkan kemampuan kognitif ke dalam 

6 aspek (kelompok) besar yang tersusun secara hirarki (terurut menurut 

kesukarannya), yaitu C1: Pengetahuan (Knowledge), C2: Pemahaman 

(comprehension), C3: Penerapan (application), C4: Analisis (analysis), C5: 

Sintesis (synthesis), dan C6: Evaluasi (evaluation).  Analisis (analysis) 

mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan kedalam bagian-bagian 

sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan 

baik.
19

 

Analisis adalah kategori atau tingkatan ke-4 dalam taksonomi Bloom 

tentang ranah (domain) kognitif. Analisis merupakan kemampuan 

menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Kemampuan 

menganalisis dapat berupa: (a) analisis elemen (mengidentifikasi bagian-

bagian materi); (b) analisis hubungan (mengidentifikasi hubungan); (c) 

analisis pengorganisasian prinsip (mengidentifikasi pengorganisasian/ 

organisasi).
20

 

 

 

                                                           
19

 Benyamin Bloom, Taxonomy Of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive 

Domain, (New York: McKey, 1956) 
20

 Ibid. 
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Menganalisis adalah kemampuan memisahkan materi (informasi) ke 

dalam bagian-bagian yang perlu, mencari hubungan antara bagian-bagiannya, 

dan mengamati sistem bagian-bagiannya, serta analisis itu termasuk juga 

kemampuan menyelesaikan soal-soal yang tidak rutin, menemukan 

hubungan, membuktikan, merumuskan serta menunjukkan benarnya suatu 

generalisasi.
21

Merrill juga menguraikan bahwa menganalisis adalah 

menjabarkan komponen dengan membedakan dari bentuk, fungsi, tujuan, 

dengan rincian dalam menganalisis yaitu: membedakan, menyusun kembali, 

menandai.
22

 Menurut Nasution, berpikir analitis berlangsung selangkah demi 

selangkah dan tiap langkah itu tegas dapat dijelaskan kepada orang lain.
23

 

Berpikir analitis atau analytical thinking is a powerful thinking tool-

for understanding the parts of situation. It is defined as: (1) the ability to 

scrutinize and break down facts and thoughts into their strengths and 

weaknesses; (2) developing the capacity to think in a thoughtful, discerning 

way, to solve problems, analyze data and recall and use information.
24

 

Berpikir analitis adalah cara berpikir yang sangat diutamakan dalam 

memahami bagian dari situasi. Keadaan ini didefinisikan sebagai: (1) 

kemampuan untuk memeriksa dengan teliti dan membagi kenyataan menjadi 

kekuatan dan kelemahannya; (2) mengembangkan kapasitas untuk berpikir 

                                                           
21

 Ruseffendi, Pengantar Kepada Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya 

dalam Pengajaran Matematika Untuk meningkatkan CBSA, (Bandung: PT. Tarsito bandung, 

2006), hal. 223 
22

 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran (Instructional Design 

Principles), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cetakan kedua, hal. 95 
23

 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2003), Cetakan kedelapan, hal. 11. 
24

 Ayman Amer, Analytical Thinking (Cairo: Cairo University, 2005), hal. 1. 
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dalam pemikiran, membedakan cara dalam menyelesaikan masalah, 

menganalisa data, mengingat, dan menggunakan informasi. 

Berpikir analitis adalah suatu proses memecahkan masalah atau 

gagasan menjadi bagian-bagian, menguji setiap bagian untuk melihat 

bagaimana bagian tersebut saling cocok satu sama lain, dan mengeskplorasi 

bagaimana bagian-bagian ini dapat dikombinasikan kembali dengan cara-cara 

baru.
25

Berpikir analitis adalah kemampuan individu dalam 

mengklasifikasikan dan membedakan suatu permasalahan menjadi sub-sub 

masalah dan menentukan hubungan yang logis dari permasalahan yang 

terjadi.
26

  

Menurut Hardy, 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.
27

 

                                                           
25

 Bobby De Porter dan Mike Hernacki, “Quantum Learning: Membiasakan Belajar 

Nyaman dan Menyenangkan”. Translated by Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Kaifa, 2002), hal. 

298. 
26

 Chaowakeeratipong, “The Model of Analytical Thinking Skill Training Process”, 

Research journal of Applied Sciences, (2012), hal. 18. 
27

 Marini Mr, Analisis Kemampuan Berpikir Analitis Siswa… 
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Menurut Colin Rose Malcom J. Nicholl, kemampuan berpikir analitis 

dapat ditinjau dari berpikir analitis dalam pemecahan masalah yaitu, 

mendefinisikan secara pasti apa masalah yang sebenarnya, memiliki banyak 

gagasan, menyingkirkan alternatif yang paling kurang efisien dan membuang 

pilihan-pilihan yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menentukan pilihan (opsi) ideal dengan melihat solusi terbaik 

yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, mengetahui akibat dan dampak 

dalam menyelesaikan masalah.
28

 

Menganalisis melibatkan proses memecah-mecah materi menjadi 

bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar bagian, 

antara setiap bagian dan struktur keseluruhannya. Tujuan pendidikan yang 

diklasifikasikan dalam menganalisis mencakup belajar untuk menentukan 

potongan-potongan informasi yang relevan atau penting (membedakan), 

menentukan cara-cara untuk menata potongan-potongan informasi tersebut 

(mengorganisasikan) dan menentukan tujuan di balik informasi itu 

(memberikan atribut).
29

 Hal ini menunjukkan bahwa dalam menganalisis 

meliputi proses-proses kognitif membedakan, mengorganisasi, dan 

memberikan atribut, dimana dalam proses-proses tersebut harus berurutan 

yakni sebelum siswa melakukan proses memberikan atribut, terlebih dahulu 

siswa harus melalui proses membedakan dan mengorganisasikan.  

                                                           
28

 Ibid. 
29

 Lorin W Anderson, “Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran dan 

Asesmen”. Translated by Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 120. 
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Berikut adalah penjelasan dari masing-masing proses kognitif 

membedakan (differentiating), mengorganisasi (organizing), dan memberikan 

atribut (attributing):
30

 

1. Membedakan (differentiating), melibatkan proses memilah-milah bagian-

bagian yang relevan dan penting dari sebuah struktur. Membedakan 

terjadi ketika siswa mendiskriminasikan informasi yang relevan dan tidak 

relevan, yang penting dan tidak penting, kemudian memperhatikan 

informasi yang relevan atau penting. 

2. Mengorganisasi (organizing), melibatkan proses mengindentifikasi 

elemen-elemen komunikasi atau situasi dan proses mengenali bagaimana 

elemen-elemen ini membentuk sebuah struktur yang koheren. Dalam 

mengorganisasi, siswa membangun hubungan-hubungan yang sistematis 

dan koheren antarpotongan informasi. 

3. Memberikan atribut (attributing), melibatkan proses dekonstruksi yang di 

dalamnya siswa menentukan tujuan dari elemen atau bagian yang 

membentuk sebuah struktur. Memberikan atribut terjadi ketika siswa 

dapat menentukan sudut pandang, pendapat, nilai atau tujuan dibalik 

komunikasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, berpikir analitis dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai suatu proses kognitif yang meliputi membedakan 

(differentiating), mengorganisasi (organizing), dan memberikan atribut 

(attributing). Adapun indikator berpikir analitis sebagai berikut: 

                                                           
30

 Ibid, hal. 121-124 
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Tabel 2.1 Indikator Berpikir Analitis 

INDIKATOR DESKRIPSI 

Membedakan 

(Differentiating) 

 Memilah bagian yang penting dari masalah  

 Memilah bagian yang relevan dari masalah  

Mengorganisasi 

(Organizing) 

 Mengidentifikasi bagian-bagian yang penting dan relevan 

dari masalah sehingga didapatkan informasi yang utuh untuk 

menyelesaikan masalah  

 Membangun cara atau strategi dalam menyelesaikan masalah  

Memberikan atribut 

(Attributing) 

 Menentukan tujuan atau  kesimpulan dari hasil penyelesaian 

masalah  

 

B. Pemecahan Masalah Matematika 

Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyaataan. 

Masalah adalah ketidaksesuaian antara tujuan dengan kesulitan menentukan 

jawaban yang tepat dan cepat. Tidak semua pertanyaan adalah masalah, 

hanya pertanyaan yang menimbulkan konflik dalam pikiran siswa. Konflik ini 

tidak berasal dari karakteristik masalah tetapi tergantung kepada pengetahuan 

awal, pengalaman, dan pelatihan siswa. Masalah bagi satu siswa bisa tidak 

menjadi masalah bagi siswa yang lain. 

Masalah adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok 

yang memerlukan suatu pemecahan tetapi tidak memiliki cara yang langsung 

dapat menentukan solusinya.
31

 

Permasalahan yang dihadapi dapat dikatakan masalah jika masalah 

tersebut tidak bisa dijawab secara langsung, karena harus menyeleksi 

informasi (data) terlebih dahulu, serta jawaban yang diperoleh bukanlah 

kategori masalah yang rutin (tidak sekedar memindahkan/mentransformasi 

                                                           
31

 S. Klurik dan J. A. Rudnick, The New Source Book… hal. 4. 
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dari bentuk kalimat biasa kepada kalimat matematika).
32

Ruseffendi 

menambahkan bahwa suatu persoalan dikatakan sebagai suatu masalah jika: 

(1) persoalan ini tidak dikenalnya, maksudnya ialah siswa belum memiliki 

prosedur atau algoritma tertentu untuk menyelesaikannya; (2) siswa harus 

mampu menyelesaikannya, baik kesiapan mentalnya maupun pengetahuan 

yang dimiliki, terlepas dari apakah dia sampai atau tidak pada jawabannya; 

(3) sesuatu merupakan permasalahan baginya bila dia ada niat untuk 

menyelesaikannya.
33

 

Masalah matematika umumnya berbentuk soal matematika tetapi tidak 

semua soal matematika merupakan masalah. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ruseffendi bahwa masalah dalam matematika adalah suatu persoalan yang ia 

sendiri mampu menyelesaikannya tanpa menggunakan cara atau algoritma 

yang rutin.
34

 Holmes menyatakan bahwa terdapat dua kelompok masalah 

dalam pembelajaran matematika yaitu masalah rutin dan masalah nonrutin. 

Masalah rutin dapat dipecahkan dengan menggunakan metode yang sudah 

ada. Masalah rutin sering disebut sebagai masalah penerjemahan karena 

deskripsi situasi dapat diterjemahkan dari kata-kata menjadi simbol-simbol. 

Masalah nonrutin mengarah kepada masalah proses. Masalah nonrutin 

membutuhkan lebih dari sekedar penerjemahan masalah menjadi kalimat 

matematika dan penggunaan prosedur yang sudah diketahui. Masalah 

                                                           
32

 Nahrowi Adjie dan Maulana, Pemecahan Masalah Matematika, (Bandung: UPI Press, 

2006), cetakan pertama, hal. 4. 
33

 Suci Septia Rahmawati, “Profil Penalaran Kreatif Siswa SMP dalam Menyelesaikan 

Masalah Bangun Datar Ditinjau dari Kemampuan Matematika dan Gender”. (UIN Sunan Ampel, 

Skripsi, 2015), hal. 20. 
34

 Ruseffendi, Pengantar Kepada Membantu Guru…, hal. 335. 
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nonrutin mengharuskan pemecah masalah untuk membuat sendiri metode 

pemecahannya. 

Pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaaan 

langkah-langkah tertentu yang sering disebut sebagai model atau langkah-

langkah pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah usaha mencari 

solusi penyelesaian dari suatu situasi yang dihadapi sehingga mencapai tujuan 

yang diinginkan.  

Memecahkan suatu masalah matematika itu bisa merupakan kegiatan 

menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal yang tidak rutin (nonrutin), 

mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-sehari atau keadaan 

lainnya, dan membuktikan atau menciptakan atau menguji konjektur.
35

 

Memecahkan masalah tidak hanya merupakan suatu tujuan dari 

belajar matematika, tetapi juga merupakan alat utama untuk menghadapi 

masalah-masalah yang lain. Pemecahan masalah merupakan bagian integral 

dari matematika, bukan merupakan bagian terpisahkan dari matematika. 

Dalam memecahkan masalah, siswa harus didorong untuk merefleksikan 

pikiran mereka sehingga mereka dapat menerapkan dan menyesuaikan 

strategi mereka untuk menghadapi masalah lain dan dalam konteks lainnya. 

Dengan memecahkan masalah matematika, siswa memperoleh cara berpikir, 

mempunyai rasa ingin tahu dan ketekunan, kepercayaan diri dalam situasi 

yang asing.  

                                                           
35

 Tuti Alawiyah, Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan 

Pemecahan Masalah Matematik, (Paper Presented at Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

PPS STKIP Siliwangi, Bandung, 2014), hal. 181. 
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Salah satu langkah pemecahan masalah matematika yang terkenal 

adalah pemecahan masalah Polya. Menurut Polya, pemecahan masalah 

matematika terdiri dari empat langkah yaitu:
36

  

1. Understanding the Problem: You Have to understand the problem. 

2. Devising a Plan: Find the connection between the data and the unknown. 

You may be obliged the consider auxiliary problems if an immediate 

connection cannot be found. You should obtain eventually a plan of the 

solution. 

3. Carrying Out the Plan: Carry out your plan. 

4. Looking Back: Examine the solution obtained. 

Menurut Polya, pemecahan masalah matematika terdiri dari empat 

langkah yaitu:
37

  

1. Memahami masalah (Understanding the Problem)  

Pemberian masalah kepada siswa tanpa adanya pemahaman 

mengakibatkan siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah 

tersebut dengan benar. 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.  

 

 

                                                           
36

 George Polya, How To Solve It, A New Aspect Of Mathematicah Method, With A New 

Foreword by John H. Canway. (Priceton University Press, 2004) 
37

 Zainullah Zuhri, Analisis Koneksi Matematika Siswa dalam Menyelesaikan Masalah 

Dibedakan dari Kecenderungan Gaya Berpikir. (UIN Sunan Ampel Surabaya, Skirpsi, 2016), hal. 

14. 
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2. Merencanakan penyelesaian (Devising A Plan)  

Dalam menyusun rencana pemecahan masalah diperlukan 

kemampuan untuk melihat hubungan antara data serta kondisi apa yang 

tersedia dengan data apa yang diketahui atau dicari. Langkah selanjutnya 

yakni menyusun sebuah rencana pemecahan masalah dengan 

memperhatikan atau mengingat kembali pengalaman sebelumnya tentang 

masalah-masalah yang berhubungan. Tujuan langkah ini yakni siswa 

dapat membuat suatu model matematika untuk selanjutnya dapat 

diselesaikan dengan menggunakan aturan-aturan matematika yang ada.  

3. Melakukan rencana penyelesaian (Carrying Out the Plan)  

Rencana penyelesaian yang telah dibuat sebelumnya kemudian 

dilaksanakan secara cermat pada setiap langkah. Dalam melaksanakan 

rencana atau menyelesaikan model matematika yang telah dibuat pada 

langkah sebelumnya, siswa diharapkan memperhatikan prinsip-prinsip 

atau aturan-aturan pengerjaan yang ada untuk mendapatkan hasil 

penyelesaian model yang benar. Kesalahan jawaban model dapat 

mengakibatkan kesalahan dalam menjawab permasalahan soal, sehingga 

pengecekan pada setiap langkah penyelesaian harus selalu dilakukan 

untuk memastikan kebenaran jawaban model tersebut.  

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 
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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. Pemeriksaan tersebut diharapkan agar berbagai kesalahan 

yang tidak perlu dapat terkoreksi kembali sehingga siswa dapat sampai 

pada jawaban yang benar sesuai dengan soal yang diberikan. . 

Dalam bukunya yang berjudul How to Solve It, Polya 

mengembangkan empat tahap proses pemecahan masalah yang kira-kira 

serupa dengan langkah-langkah berikut ini:
38

 

1. Memahami Masalah 

a. Dapatkan anda menyatakan masalah dalam kata-kata sendiri? 

b. Apa yang anda coba cari atau kerjakan? 

c. Apa yang tidak diketahui? 

d. Informasi apa yang anda dapatkan dari masalah yang dihadapi? 

e. Jika ada, informasi apa yang tidak tersedia atau tidak diperlukan? 

Langkah awal ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi yang 

terdapat dalam masalah tesebut, misalnya apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, bagaimana situasi dari masalah tersebut. 

2. Merencanakan Penyelesaian Masalah 

a. Mencari pola. 

b. Menguji masalah yang berhubungan serta menentukan apakah teknik 

yang sama bisa diterapkan atau tidak. 

                                                           
38

 Didi Suryadi dan Tatang Herman, Eksplorasi Matematika Pembelajaran Pemecahan 

Masalah, (Jakarta: Karya Duta Wahana, 2008),  hal. 70-71. 
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c. Menguji kasus khusus atau kasus yang lebih sederhana dari masalah 

yang dihadapi untuk memperoleh gambaran lebih baik tentang 

penyelesaian masalah yang dihadapi. 

d. Membuat sebuah tabel. 

e. Membuat sebuah diagram. 

f. Menulis suatu persamaan. 

g. Menggunakan strategi tebak-periksa. 

h. Bekerja mundur. 

i. Mengidentifikasi bagian dari tujuan keseluruhan. 

Dalam bagian ini disarankan untuk menemukan hubungan antara 

variabel (hal-hal yang tidak diketahui) dengan data dalam masalah 

tersebut, kemudian merencanakan strategi yang sesuai berdasarkan 

hubungan tersebut. 

3. Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah 

a. Melaksanakan strategi sesuai dengan yang direncanakan pada tahap 

sebelumnya. 

b. Melakukan pemeriksaan pada setiap langkah yang dikerjakan. 

Langkah ini bisa merupakan pemeriksaan secara intuitif atau bisa 

juga berupa pembuktian secara formal. 

c. Upayakan bekerja secara akurat. 
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4. Pemeriksaan Kembali 

a. Periksa hasilnya pada masalah asal. 

b. Interpretasikan solusi dalam konteks masalah asal. Apakah solusi 

yang dihasilkan masuk akal? 

c. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

d. Jika memungkinkan, tentukan masalah lain yang berkaitan atau 

masalah lebih umumlain dimana strategi yang digunakan dapat 

bekerja. 

Berdasarkan penjelasan di atas, langkah pemecahan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah langkah pemecahan masalah 

matematika dari Polya. Adapun definisi pemecahan masalah matematika 

dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian masalah matematika nonrutin 

berdasarkan tahapan Polya yakni memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian, melakukan rencana penyelesaian dan melihat kembali 

penyelesaian. 

 

C. Berpikir Analitis Dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Hal yang diungkap dalam penelitian ini adalah proses kognitif yang 

meliputi membedakan (differentiating), mengorganisasi (organizing), dan 

memberikan atribut (attributing) dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Dalam mengungkap hal tersebut diperlukan indikator berpikir analitis dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Indikator tersebut diturunkan dari 

indikator berpikir analitis pada Tabel 2.1 dan disesuaikan dengan tahapan 
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pemecahan masalah matematika Polya. Berikut adalah Tabel 2.2 indikator 

berpikir analitis dalam menyelesaikan masalah matematika berdasarkan 

tahapan Polya. 

Tabel 2.2 Indikator Berpikir Analitis dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Berdasarkan Tahapan Polya 

Tahapan Polya Indikator Berpikir Analitis dalam Pemecahan Masalah 

Matematika 

Memahami 

Masalah 

Membedakan 

(differentiating) 

 Menuliskan apa yang diketahui 

 Menyebutkan apa yang diketahui  

 Menuliskan apa yang ditanyakan   

 Menyebutkan apa yang ditanyakan   

Mengorganisasi 

(organizing) 

 Menuliskan apa yang diketahui dengan 

model matematika 

 Menuliskan apa yang ditanyakan  dengan 

model matematika 

Memberikan 

Atribut 

(attributing) 

 Menjelaskan keterkaitan antara yang 

diketahui dengan yang ditanyakan 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Mengorganisasi 

(organizing) 

 Menyatakan kembali masalah ke dalam 

bentuk atau model matematika 

 Memilih konsep matematika dalam 

menyelesaikan masalah matematika 

 Memilih strategi penyelesaian dari masalah 

matematika 

Memberikan 

Atribut 

(attributing) 

 Menjelaskan perlunya menyatakan kembali 

masalah ke dalam bentuk atau model 

matematika 

 Menjelaskan konsep yang dipilihnya 

 Menjelaskan strategi yang dipilihnya 

Melakukan 

Rencana 

Penyelesaian 

Mengorganisasi 

(organizing) 

 Menggunakan konsep matematika yang 

dipilihnya dalam menyelesaikan masalah 

matematika  

 Menggunakan strategi yang dipilihnya dalam 

menyelesaikan masalah matematika 

Memberikan 

Atribut 

(attributing) 

 Menjelaskan keterkaitan konsep matematika 

dengan yang ditanyakan 

 Mengaitkan hasil penyelesaian dengan yang 

ditanyakan 

Melihat 

Kembali 

Penyelesaian 

Memberikan 

Atribut 

(attributing) 

 Membuktikan bahwa hasil penyelesaiannya 

benar 

 Menarik kesimpulan dari hasil penyelesaian 
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D. Level Kognitif  

Menurut Depdiknas, kemampuan kognitif merupakan salah satu dari 

bidang pengembangan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan 

kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Pengembangan 

kemampuan kognitif bertujuan agar anak mampu megolah perolehan 

belajarnya, menemukan bermacam-macam alternative pemecahan masalah, 

pengembangan kemampuan logika matematika, pengetahuan ruang dan 

waktu, kemampuan memilah dan mengelompokkan, dan persiapan 

pengembangan kemampuan berpikir teliti. 

Cognitive ability, intelligence, social intelligence: Ability to gather, 

integrate, and interpret information; intelligence, understanding of social 

setting.
39

Menurut Schermerhorn kemampuan kognitif, intelejensia, dan 

intelejensia sosial adalah kemampuan untuk mengumpulkan, menyatukan, 

dan mengintepretasikan informasi, dan pengertian kepada lingkup sosial. Dari 

definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa schermerhorn berpendapat 

bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan seseorang dalam hal 

mengumpulkan atau memperolah sebuah informasi. Lalu bagaimana orang 

tersebut menyatukan informasi itu dalam pemahamannya, setelah itu 

bagaimana orang tersebut mengintepretasikan atau mentransfer informasi 

tersebut kepada orang lain. 

                                                           
39

 John R. Schermerhorn Jr. Dkk, Organizational Behavior, (USA: Atpala, Inc, 2007), 

hal. 307 
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General cognitive ability has been empirically related to performance 

on hundred of jobs.
40

 Menurut Hunter dalam Murphy adalah bahwa 

kemampuan kognitif sangat berhubungan secara empirik dengan performa 

seseorang dalam mengerjakan banyak pekerjaan. Lebih lanjut Murphy 

mengatakan bahwa: “In this article, the term ability refers to general factor 

that is associated with performance on all (or essentially all) tests that 

involve the active processing of information”
41

 

Dalam penjelasannya tersebut Murphy mengatakan bahwa 

kemampuan mengacu pada faktor-faktor umum yang berkaitan dengan 

performa keseluruhan atau bisa dibilang keseluruhan tes yang berkaitan 

dengan bagaimana seseorang memproses sebuah informasi. Dari seluruh 

penjelasan Murphy dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan kognitif 

adalah kemampuan seseorang dalam memproses satu atau lebih informasi, 

dimana proses dalam hal ini menyangkut juga mengenai pemahaman orang 

tersebut tehadap informasi yang dia dapatkan. 

Sementara itu Seck Hong Che mengatakan suatu hal yang berbeda 

mengenai kemampuan yakni: “Ability is one’s performance potential”
42

 Seck 

mengatakan bahwa kemampuan itu adalah potensi kinerja seseorang. Dapat 

dikatakan bahwa kemampuan itu adalah bagaimana seseorang dapat 

melakukan suatu pekerjaan. 

                                                           
40
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Carrol dalam “Study”nya mengenai kemampuan kognitif 

mendefinisikan kata kemampuan atau “ability”  sebagai berikut: “It is a term 

that refers only to variations in individuals’ potentials for present 

performance on a define class of tasks.”
43

 Kata “it” disini mengacu pada kata 

“ability” yang ia bahas pada kalimat sebelumnya. Carrol mengatakan bahwa 

kemampuan adalah mengacu pada variasi potensi pada individu dalam 

kinerjanya untuk suatu pekerjaan atau tugas yang tertentu. 

Carrol juga mengungkapkan dari definisinya di atas secara tidak 

langsung bahwa kemampuan kognitif berarti adalah kemampuan seseorang 

pada suatu pekerjaan atau tugas yang bersifat kognitif (cognitive tasks). Dia 

lalu mengatakan juga bahwa contohnya adalah Elementary Cognitive Task 

(ECT), dimana Carrol mengatakan mengenai ECT sebagai berikut : “ECT is 

any one of possibly very large number of tasks in which a person undertakes, 

or is assigned...”
44

 ECT adalah satu dari segala kemungkinan dari banyaknya 

pekerjaan atau tugas yang di lakukan oleh seseorang. Dengan demikian 

Carrol mengungkapkan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan 

untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang bersifat kognitif. 

Dari berbagai konsep di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

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. Kemampuan kognitif menjadi sangat penting 
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(University Of North Carolina: Cambridge University Press, 1993), hal.16 
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dalam hal pemecahan masalah, karna dalam pemecahan masalah tersebut 

maka seseorang yang kemampuan kognitifnya baik, dia akan dengan cepat 

menemukan inti masalah itu dan mengintepretasikan serta mencari jalan 

keluarnya. 

Level kognitif berarti tingkat kemampuan kognitif siswa dalam 

penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu level kognitif rendah, sedang, dan 

tinggi. Dalam memecahkan masalah matematika, selain memperhatikan 

kemampuan berpikir analisis guru juga perlu memperhatikan kemampuan 

kognitif siswa.. 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.
45

 

Berikut ini kriteria pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan 

kognitifnya:
46

 

Tabel 2.3 Kriteria Pengelompokan Level Kognitif Siswa 

Kriteria Pengelompokkan Level Kognitif 

Nilai ≥ mean + SD Tinggi 

Mean – SD ≤ nilai < mean + SD Sedang 

Nilai < mean – SD Rendah 
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2008), hal. 147 



33 

 

E. Hubungan Berpikir Analitis Dengan Level Kognitif 

Setiap siswa memiliki level kognitif yang berbeda. Hal ini 

memungkinkan pendekatan yang digunakan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika juga berbeda. Jika siswa dengan pendekatan pengolahan 

informasi berbeda maka dalam memecahkan masalah matematika juga 

menggunakan cara yang berbeda. 

Berpikir analitis adalah tingkat keempat dari proses berpikir dalam 

taksonomi Bloom. Hal ini sesuai dengan pernyataan …analytical thinking is 

the fourth level of thinking process of Bloom’s taxonomy which is one of the 

Higher Order Thinking Skills (HOTS).
47

 Dari definisi tersebut bisa 

disimpulkan bahwa berpikir analitis membutuhkan level kognitif siswa 

tingkat tinggi. Sependapat dengan pernyataan tersebut, Wina Sanjaya 

menyatakan kemampuan analisis adalah kemampuan menguraikan atau 

memecah suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagiannya yang merupakan 

tujuan pembelajaran yang kompleks yang hanya mungkin dipahami oleh 

siswa yang telah dapat menguasai kemampuan memahami dan menerapkan.
48

 

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat hubungan kemampuan berpikir 

analitis dan level kognitif. Walaupun berpikir analitis membutuhkan level 

kognitif tinggi, kita tidak dapat mengesampingkan bahwa siswa dengan level 

kognitif rendah dan sedang mampu untuk berpikir analitis, mungkin dengan 

cara yang berbeda. 
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2008), hal. 127 



34 

 

F. Berpikir Analitis Dalam Al-Qur’an 

Setiap orang memiliki tingkat kemampuan berpikir yang seringkali ia 

sendiri tidak menyadarinya. Ketika mulai menggunakan kemampuan berpikir 

tersebut, fakta-fakta yang sampai sekarang tidak mampu diketahuinya, 

lambat-laun mulai terbuka di hadapannya. Semakin dalam ia berpikir, 

semakin bertambahlah kemampuan berpikirnya dan hal ini mungkin sekali 

berlaku bagi setiap orang.
49

 

Al-Quran telah menyeru kepada seluruh manusia untuk berpikir, 

diantaranya dalam Q.S. Saba’/34: 46.
50

 

                         …   

“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, Q.S Al-Hasyr/59: 21.
51

 

                            

                 

“kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti 

kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya 
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51
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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. 

Di dalam Al-Qur’an tidak ditermuat kata “analitis” tetapi banyak 

didalamnya kata “berpikir” dengan berbagai bentuknya, maka dari itu 

dibutuhkan penafsiran lebih mendalam mengenai berpikir analitis dalam Al-

Qur’an. Berikut ayat Al-Qur’an beserta tafsirnya:
52

 

Q.S. Al-An’am/6: 65.
53

 

…                

“Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami 

silih berganti [1] agar mereka memahami(nya) [2]". 

[1] Yakni Kami jelaskan dan Kami terangkan tanda-tanda itu sekali, dan 

pada lain waktu Kami tafsirkan. 

[2] Maksudnya memahami dan mau menggunakan akal pikirannya untuk 

menganalisis ayat-ayat Allah, hujah-hujah-Nya, dan bukti-bukti 

kekuasaan-Nya. 
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Q.S. Al-Hijr/15: 16-20
54

 

                          

                      

                              

                      

16. Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di 

langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang 

memandang (Nya), 

17. Dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, 

18. Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari 

malaikat) lalu Dia dikejar oleh semburan api yang terang. 

19. Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya 

gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut 

ukuran. 

20. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan 

hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-

kali bukan pemberi rezki kepadanya. 
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Allah SWT. menyebutkan tentang langit yang diciptakan-Nya, yang 

sangat tinggi disertai dengan bintang-bintang yang menghiasinya, baik yang 

tetap maupun yang beredar. Hal tersebut dapat dijadikan tanda-tanda yang 

jelas menunjukkan kekuasaan-Nya bagi orang yang merenungkannya dan 

menggunakan akal pikirannya dalam menganalisis keajaiban-keajaiban alam 

yang sangat mengagumkan itu dan membuat terpesona orang yang 

memandangnya.
55

 

 

G. Pemecahan Masalah Dalam Al-Qur’an 

Pemecahan masalah dalam Al-Quran tersirat pada kisah nabi Ayyub 

dimana Allah swt memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. 

Q.S. Shaad/38: 41-44
56

 

                            

                      

                        

                     

41. Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhan-nya: 

"Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan". 
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42. (Allah berfirman): "Hantamkanlah kakimu; Inilah air yang sejuk untuk 

mandi dan untuk minum". 

43. Dan Kami anugerahi Dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya 

dan (kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai 

rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai 

fikiran. 

44. Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan 

itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati 

Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. 

Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya) 

 

Penjelasan ayat di atas adalah sebagai berikut: Nabi Ayyub AS 

menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan Dia memohon 

pertolongan kepada Allah SWT. Allah kemudian memperkenankan doanya 

dan memerintahkan agar Dia menghentakkan kakinya ke bumi. Ayyub 

mentaati perintah itu Maka keluarlah air dari bekas kakinya atas petunjuk 

Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah Dia dari 

penyakitnya dan Dia dapat berkumpul kembali dengan keluarganya.  

Setelah Allah SWT. menyembuhkannya dan menjadikannya sehat 

seperti sediakala, maka tidaklah pantas jika istrinya yang telah berjasa 

memberikan pelayanan dan kasih sayang serta kebaikan kepadanya dibalas 

dengan pukulan. Akhirnya Allah memberikan petunjuk melalui wahyu-Nya 

yang menganjurkan kepada Ayyub untuk mengambil lidi sebanyak seratus 
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buah yang semuanya di jadikan satu, lalu dipukulkan kepada istrinya sekali 

pukul. Dengan demikian, berarti Ayyub telah memenuhi sumpahnya dan 

tidak melanggarnya serta menunaikan nazarnya itu. Hal ini adalah merupakan 

jalan keluar dan pemecahan masalah bagi orang yang bertakwa kepada 

Allah dan taat kepadanya.
57

 

 

H. Level Kognitif Dalam Al-Qur’an 

Q.S. Al-Hujurat/49 :13
58

 

                                

                   

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” 

Ayat di atas memberikan gambaran karakteristik manusia yang 

berbeda-beda. Perbedaan karakteristik manusia tersebut juga berlaku didunia 

pendidikan, terutama siswa sebagai input (masukan). Perbedaan karakteristik 

siswa tersebut menjadi  topik yang penting untuk diperhatikan. Karakteristik 

siswa tersebut akan berhubungan dengan proses dan hasil belajar. Salah satau 
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perbedaan karakteristik tersebut antara lain adalah level kognitif siswa. Level 

kognitif adalah tingkat kemampuan kognitif. Masing-masing tingkat tidaklah 

sama. 

Q.S. Az-Zumar/39: 9
59

 

                          

                   

       

“(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.” 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui keutamaan ilmu dan tidak 

sama antara orang berilmu dan yang tidak berilmu. 
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I. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marini MR pada tahun 2014 dengan judul 

“Analisis Kemampuan Berpikir Analitis Siswa  Dengan Gaya Belajar 

Tipe Investigatif Dalam Pemecahan Masalah Matematika”. Hasil 

penelitian ini adalah kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki 

gaya belajar tipe investigatif berada dalam kategori tinggi dan sangat 

tinggi. Dalam menganalisis kemampuan berpikir analitis siswa tipe 

investigatif dalam pemecahan masalah dapat dilakukan dengan 

memeberikan lembar tugas pemecahan masalah. Dimana, hasil dari 

pekerjaan subjek penelitian kepribadian investigatif dalam pemecahan 

masalah telah memenuhi indikator kemampuan berpikir analitis.Hal ini 

membuktikan bahwa kemampuan siswa dengan gaya belajar tipe 

investigatif memiliki kemampuan mendefiniskan secara pasti apa masalah 

yang sebenarnya, dapat memiliki banyak gagasan, dapat menyingkirkan 

alternatif yang paling kurang efisien dan membuang pilihan-pilihan yang 

tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dapat menentukan pilihan 

(opsi) ideal dengan melihat solusi terbaik yang memenuhi kriteria yang 

ditetapkan, dapat mengetahui akibat dan dampak dalam menyelesaikan 

masalah.
60

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosidatul Ilma pada tahun 2016 dengan 

judul “Profil Berpikir Analitis Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah 

Matematika Berdasarkan Gaya Kognitif Visualizer Dan Verbalizer Di 
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SMPN 25 Surabaya”. Hasil penelitian ini adalah perbedaan berpikir 

analitis siswa bergaya kognitif visualizer dan verbalizer dalam 

menyelesaikan masalah matematika terletak pada prosesnya yakni siswa 

bergaya kognitif visualizer cenderung menggunakan gambar serta dalam 

menyelesaikan masalah cenderung menggunakan strategi penyelesaian 

yang berbeda (beragam), sedangkan siswa bergaya kognitif verbalizer 

cenderung menggunakan kata-kata serta dalam menyelesaikan masalah 

cenderung menggunakan strategi penyelesaian yang sama. Untuk 

kemampuan berpikir analitisnya tidak ada perbedaan antara siswa bergaya 

kognitif visualizer dan verbalizer. Kemampuan berpikir analitisnya sama-

sama tergolong baik.
61

  

 

J. Paradigma Penelitian 

Dalam pembelajaran matematika, berpikir merupakan salah satu 

aktivitas yang sangat penting. Salah satu kemampuan berpikir adalah 

kemampuan berpikir analitis. Menurut Hardy, 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.
62

 Dalam hal ini, setiap peserta didik memiliki 

karakteristik yang berbeda dalam berpikir, menyelesaikan masalah, dan 
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mengolah informasi. Salah satu yang memepengaruhi perbedaan dalam 

berpikir adalah perbedaan level kognitif. 

Level kognitif adalah tingkat kemampuan kognitif yaitu kebisaan 

seseorang dalam melakukan berbagai macam tugas yang dibebankan pada 

khususnya mengenai pengumpulan informasi, pengintepretasian informasi, 

dan bagaimana transfer informasi tersebut kepada orang lain. 

Kurikulum 2013 yang saat ini sedang berlaku, merupakan upaya untuk 

mewujudkan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi (high order thinking 

skills). Adapun menurut Gagne, keterampilan intelektual tingkat tinggi dapat 

dikembangkan melalui pemecahan masalah.
63

 Berdasarkan pendapat tersebut 

maka kemampuan berpikir analitis siswa dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran dengan pemecahan masalah. 

Pemecaham masalah merupakan aktivitas yang sangat penting di 

dalam pembelajaran matematika dan perlu untuk dikaji. Melalui pemecahan 

masalah, siswa dapat menjadi terampil dalam mengidentifikasi, memilih 

pengetahuan yang relevan, mengorganisasikan keterampilan yang sudah 

dimiliki, membuat rencana, dan membuat generalisasi.
64

 Pemecahan masalah 

di banyak negara termasuk Indonesia secara eksplisit menjadi tujuan 

pembelajaran matematika dan tertuang dalam kurikulum matematika. 
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Dalam penelitian ini digunakan indikator berpikir analitis yang 

diturunkan dari aktivitas berpikir analitis menurut Anderson berdasarkan dan 

langkah penyelesaikan masalah berdasarkan Polya. Adapun hubungan 

keduanya disajikan pada Bagan 2.1 berikut: 

 

Bagan 2.1 Alur Berpikir Analitis dalam Pemecahan Masalahah Matematika 

Berdasarkan Tahapan Polya 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian untuk 

mendeskripsikan alur berpikir analitis siswa dengan level kognitif tinggi, 

sedang, dan rendah dalam pemecahan masalah matematika. Berikut bagan 

alur kerangka berpikir dalam penelitian ini yang disajikan pada Bagan 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

Masalah 

Merencanakan 

Penyelesaian 

 

Melaksanakan 

Rencana 

Penyelesaian 

 

Attributing Organizing Differentiating 

Melihat 

Kembali 

Penyelesaian 
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Bagan 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Langkah pemecahan masalah yang 

dijelaskan oleh Polya terdiri dari: 

(a)  Memahami masalah 

(Understanding the Problem) 

(b) Merencanakan penyelesaian 

(Devising Plan) 

(c) Melakukan rencana penyelesaian 

(Carrying Out the Plan) 

(d) Melihat kembali penyelesaian 

(Looking Back). 

Kurikulum 2013 yang saat ini sedang berlaku, merupakan upaya untuk 

mewujudkan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi (high order thinking 

skills). Salah satu berpikir tingkat tinggi adalah berpikir analitis. Adapun 

keterampilan intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui 

pemecahan masalah 

Level kognitif merupakan karakteristik individu dalam berpikir, dan 

memecahkan masalah. Level kognitif tinggi, sedang, dan rendah 

membedakan berpikir analitis siswa dalam meyelesaikan masalah. 

Deskripsi alur berpikir analitis siswa dalam pemecahan masalah ditinjau dari 

level kognitif tinggi, sedang, dan rendah. 

3 indikator berpikir analitis 

yang dijelaskan oleh 

anderson, yaitu: 

(1) Membedakan 

(Differentiating) 

(2) Mengorganisasi 

(Organizing) 

(3) Memberikan Atribt 

(Atributing) 


