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PROFIL BERPIKIR REFLEKTIF SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH 

MATEMATIKA DITINJAU DARI JURUSAN YANG BERBEDA  

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir reflektif siswa dalam 

memecahkan masalah matematika materi trigonometri ditinjau dari jurusan yang berbeda 

pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah Kartasura. Jenis penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil enam siswa sebagai subjek penelitian yang 

terdiri dari dua siswa dari program keahlian atau jurusan yang berbeda-beda. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui instrumen tes dan wawancara. Keabsahan data pada 

penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik yang digunakan dengan 

membandingkan tes dengan wawancara yang dilakukan. Teknik analisis data yang 

digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan seorang subjek yang berasal dari program keahlian atau jurusan tata busana 

memiliki kemampuan berpikir reflektif.  

Kata kunci: berpikir reflektif, memecahkan masalah matematika, jurusan berbeda. 

 

Abstract 

The aim of this research was to describe the reflective thinking process of students in 

solving mathematical problems trigonometric content in different majors in student grade 

X SMK Muhammadiyah Kartasura. This type of research was qualitative research. This 

study took six students as research subjects consisting of two students from different 

expertise programs or departments. Data collection technique were carried out through 

test instrument and interview. The validity of the data in this study used triangulation 

technique. Triangulation technique used by comparing test instrument with interview. 

Data analysis technique used were data reduction, data presentation, and verification. The 

results of this research indicate that one subject from the fashion department has reflective 

thinking abilities. 

Keywords: reflective thinking, solving mathematical problems, different departments. 

 

1. PENDAHULUAN 

Era industrialisasi 4.0 telah membawa dampak dan manfaat bagi seluruh lini kehidupan yang ada di 

dunia (Prasetyo & Sutopo, 2018: 17). Menurut Prasetyo & Trisyanti (2018: 22) atmosfer dari dampak 

dan manfaat tersebut juga dapat dirasakan di Indonesia yang sedang dan terus berupaya dalam proses 

menumbuhkembangkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Muhardi (2004: 478) menjelaskan 

bahwa pendidikan merupakan basis yang berperan penting dalam kemajuan sebuah bangsa, maka 

peningkatan mutu sumber daya manusia sudah semestinya dilakukan secara optimal dan masif. 

Sumber daya manusia yang unggul akan membantu dalam percepatan pembangunan multiaspek bagi 
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sebuah negara. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang unggul sangat diperlukan pada 

implementasi Revolusi Industri 4.0. 

Namun pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia secara mutu tergolong masih rendah 

(Sujarwo, 2013: 1). Rendahnya mutu tersebut dapat tercermin dari hasil Overview of The Indonesia 

Education System oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2019: 

2) bahwa jenjang pendidikan masyarakat di Indonesia masih di bawah standar G20 (group of twenty 

finance ministers and central bank governors). Jumlah orang dewasa di Indonesia yang mengenyam 

pendidikan strata dua masih sedikit. Lalu, sekitar 90% pria dewasa bekerja kurang sesuai dengan level 

pendidikannya. Sebaliknya, 30% wanita dewasa mendapat pekerjaan yang lebih baik dibanding 

mereka yang lulusan SMA.  

Kemudian, dapat dilihat kemampuan siswa umur lima belas tahun di Indonesia dalam 

Programme for International Student Assessment (PISA) oleh Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) (2019: 1) bahwa hasil kemampuan membaca, matematika dan 

sains siswa di Indonesia berada dibawah rata-rata kemampuan yang telah ditetapkan oleh OECD. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan 30% siswa di Indonesia berada pada level 1 kemampuan membaca yang 

berarti itu dibawah rata-rata OECD sebesar 77%. Begitupun dengan kemampuan matematika dan 

sains, 28% siswa Indonesia berada pada level 1 matematika dan 40% siswa di Indonesia berada pada 

level 1 sains. Perolehan hasil kemampuan tersebut, berbeda dengan capaian negara tetangga seperti 

Malaysia dan Brunei Darussalam yang masing-masing berada pada level 2 kemampuan membaca, 

matematika, dan sains.  

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang sangat fundamental yang ada di sekolah. 

Pada setiap jenjang pendidikan, matematika merupakan santapan wajib yang mesti dipelajari. Namun, 

pada mata pelajaran matematika cukup banyak ditemui siswa yang masih kesulitan dalam 

memecahkan masalah matematika (Fauzi, 2018: 22). Hal ini terlihat jelas dari hasil capaian rata-rata 

Ujian Nasional 2019 oleh Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Puspendik Kemdikbud) menunjukkan hasil bahwa capaian nasional mata pelajaran matematika 

sangat rendah dari jenjang SMP/ MTs, SMA/ MA, dan SMK. Rata-rata nilai ujian nasional (UN) 

SMP 46.56, MTs 42.24, SMA 37.53, SMK 35.26.   

SMK Muhammadiyah Kartasura misalnya, sebagaimana data dari Puspendik Kemdikbud 

2019 bahwa rata-rata nilai UN Matematika sebesar 33.02, dengan hasil nilai terendah 17,5 dan 

tertinggi 57,5. Hasil tersebut, masih dibawah rata-rata capaian nilai UN Kabupaten Sukoharjo sebesar 

44.05, Provinsi Jawa Tengah 39.57, dan Nasional 35.26.  
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Khususnya pada jenjang SMK, materi trigonometri pada mata pelajaran matematika masih 

dianggap sulit (Khotimah, Yuwono, & Rahardjo, 2016: 46). Hal ini dapat ditunjukkan dari data 

Puspendik Kemdikbud 2019 bahwa persentase siswa SMK yang menjawab benar pada materi 

trigonometri di Ujian Nasional adalah 28,40 %.  

Kemudian, di SMK Muhammadiyah Kartasura, materi trigonometri juga masih tergolong sulit 

bagi siswa. Hal itu diketahui setelah dilakukan wawancara secara mendalam dengan guru pengampu 

mata pelajaran matematika di sekolah tersebut dan data dari Puspendik Kemdikbud yang 

menunjukkan persentase siswa SMK Muhammadiyah Kartasura menjawab benar pada materi 

Geometri dan Trigonometri sebesar 27,44%. Angka tersebut masih dibawah persentase siswa 

menjawab benar pada tingkat kabupaten 29,80%, provinsi 31,23%, dan nasional 28,40%.  

Pendidikan kejuruan atau SMK sejatinya merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja dalam bidang tertentu (Rasto, 2012: 2). Program 

keahlian yang dilaksanakan pada pendidikan kejuruan atau SMK sangat beragam guna menyesuaikan 

dengan kebutuhan dunia kerja (Dewi, 2019: 10). Lalu, Prosser dan Quigley (dalam Rasto, 2012: 7) 

menjelaskan pendidikan kejuruan akan menjadi baik apabila setiap siswa juga mendapatkan manfaat 

dari minat, sikap, dan kecerdasan intrinsiknya setinggi mungkin. Pada hasil pencapaian ujian nasional 

matematika yang telah dipaparkan, maka diperlukan upaya perbaikan dari segala pihak terkait untuk 

meningkatkan prestasi akademik matematika siswa SMK agar siap dan mampu memenuhi kualifikasi 

standar dunia kerja. 

Upaya perbaikan guna meningkatkan prestasi akademik matematika siswa SMK dapat diawali 

dengan melihat proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika supaya dapat 

diketahui sejauh mana kemampuan berpikir siswa dalam memahami materi (Nuraini, Nursangaji, & 

Hamdani, 2017: 1). 

 Menurut Suharna (2018: 14) berpikir merupakan aktivitas mental yang terjadi dalam diri 

seseorang ketika dihadapkan pada suatu masalah yang mengharuskan seseorang untuk 

menyelesaikannya. Lestari & Yudhanegara (2015: 90) menyebutkan jenis-jenis kemampuan berpikir, 

yakni kemampuan berpikir kreatif matematis, kemampuan berpikir kritis matematis, kemampuan 

berpikir logis, dan kemampuan berpikir reflektif matematis.  Salah satu proses berpikir siswa yang 

dapat dilihat adalah berpikir reflektif sebab prinsip utama dalam berpikir reflektif yaitu kemauan 

untuk menghadapi tantangan yang kemudian memberikan dorongan siswa untuk memanfaatkan dan 

meningkatkan kualitas dirinya dalam menghadapi masalah (Shavit & Moshe, 2019: 548).  

Berfikir reflektif adalah proses optimalisasi diri dalam rangka memperoleh jawaban atas 

tantangan atau masalah yang sedang dihadapi (Salido & Dasari, 2018: 1). Sebagaimana yang 
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dikemukakan oleh Fuady (2017: 104) bahwa berfikir reflektif merupakan proses yang 

menghubungkan antara pengetahuan yang telah dimiliki dan yang sedang dipelajari dalam 

menganalisis masalah guna memperoleh penyelesaian terbaik dari masalah yang diberikan. Berpikir 

reflektif sangat penting dan bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri (Choy, 

Yim, & Sedhu, 2019: 18).   

Ariestyan, dkk (2016: 99) menyebutkan fase berpikir reflektif, yakni reacting (berpikir untuk 

aksi), comparing (berpikir untuk evaluasi), dan contemplating (berpikir inkuiri kritis). Reacting 

merupakan respon awal dalam menghadapi masalah. Comparing yaitu fase dimana seseorang 

mengaitkan pengetahuan yang telah ia pelajari dengan masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan, 

contemplating merupakan inkuiri kritis yang menghasilkan sebuah simpulan.  

Fuady (2017: 104) menyimpulkan pada hasil penelitiannya bahwa berfikir reflektif penting 

bagi anak untuk memecahkan masalah matematika. Proses berpikir reflektif tidak tergantung pada 

pengetahuan siswa semata, namun juga proses bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang telah 

dimilikinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi.  

Namun, selama ini kemampuan berpikir reflektif matematis siswa belum dimanfaatkan 

dengan baik oleh guru dan siswa (Nuriana, Pujiastuti, & Soedjoko, 2018: 178). Kecenderungan siswa 

dalam mempelajari matematika hanya fokus pada hafalan rumus (Ariestyan, dkk, 2016: 96). 

Khususnya pada jenjang SMK yang terdiri dari berbagai jurusan atau program keahlian yang tidak 

sama sehingga sedikit banyak menimbulkan pengaruh pada pencapaian prestasi akademik 

matematika siswa dengan berbagai faktor yang menyertainya. 

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut berkenaan dengan berpikir reflektif siswa dalam memecahkan masalah matematika materi 

trigonometri ditinjau dari jurusan yang berbeda. Penelitian akan dilakukan pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Kartasura tahun ajaran 2019/2020. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek pada 

penelitian ini merupakan siswa kelas X SMK Muhammadiyah Kartasura dari jurusan tata busana, 

teknik kendaraan ringan, dan teknik mekanik industri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

instrumen tes dan wawancara. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik yang digunakan dengan membandingkan tes dengan wawancara yang telah 

dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan subjek 

berdasarkan tujuan oleh guru pengampu mata pelajaran matematika kelas X. Tujuan dari teknik 

purposive sampling pada penelitian ini adalah pemilihan subjek berdasarkan indikator berpikir 

reflektif. 

Subjek pertama dan kedua atau S1 & S2 berasal dari program keahlian atau jurusan tata 

busana. Subjek ketiga dan keempat atau S3 & S4 berasal dari program keahlian atau jurusan teknik 

kendaraan ringan. Kemudian, subjek kelima dan keenam atau S5 & S6 berasal dari program keahlian 

atau jurusan teknik mekanik industri.  

Pada penelitian ini, soal yang diberikan kepada siswa merupakan soal non rutin materi 

trigonometri yang valid karena telah divalidasi oleh dua validator, yaitu dosen pendidikan matematika 

dan guru pengampu mata pelajaran matematika. Berikut soal tes penyelesaian matematika yang 

diberikan kepada siswa.  

Anton ingin mengukur panjang bambu yang menancap lurus di tanah. Setelah diukur, panjang 

bayangan bambu tersebut adalah 12 m dan sudut elevasi yang terbentuk antara ujung bayangan 

dengan puncak bambu tersebut adalah 30°. Tentukan tinggi bambu sebenarnya. 

 

3.1 Subjek dengan Jurusan Tata Busana (S1) 

Berdasarkan lembar jawab pemecahan masalah matematika, S1 melakukan pemecahan masalah 

matematika dengan fase berpikir reflektif berikut deskripsinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2. Lembar Jawab S1 

Gambar 1. Lembar Jawab S1 

Dari lembar jawab, S1 menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanya, 

dan memberikan ilustrasi dengan tepat melalui gambar dari permasalahan 

yang diberikan. Namun, S1 belum mampu menemukan penyelesaian masalah 

dengan baik. Dilain sisi, S1 berupaya mengkonstruksi gagasan atau idenya 

dalam lembar catatan lain berikut gambarnya. Pada gambar 3.2, terlihat 

bahwa S1 berusaha menyelesaikan permasalahan yang diberikan melalui 

konsep teorema phytagoras yang telah ia ketahui. Namun, konsep teorema 

phytagoras yang ia aplikasikan belum sepenuhnya benar karena S1 langsung 

mengeksekusi satuan panjang dan sudut dalam teorema phytagoras.  
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Fase reacting S1 dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut. 

P  : Coba saudara jelaskan jawaban yang telah saudara tulis. 

S1: Panjang bayangan bambu kan udah diketahui 12 meter, sudut elevasinya kan 30 terus aku nyari 

yang suruh nyari tinggi. Tingginya kan dari panjang bayangan bambu dikurangi sisi miring, 

dikurangi sisi miring tapi kan sisi miringnya belum diketahui. Jadi, aku ngitungnya sudut 120 ° 

dikurangi 30°. 

P  :  Ya, cukup. Antara yang diketahui dengan yang ditanya, apakah ada hubungannya ? 

S1 : Ada 

P   : Apa hubungannya ? 

S1 : Soalnya kan kalau yang ditanya mencari tinggi kan kita harus tahu dulu sisi miring sama panjang 

bayangan bambu. Sedangkan disitu kan sisi miring sama tingginya belum diketahui. Jadi kita 

harus mencari dulu yang sisi miring terus baru… 

P   : Apakah cukup yang diketahui untuk menjawab yang ditanya ? 

S1 : Tidak 

P   : Alasannya ? 

S1 : Karena belum tentu juga yang diketahui itu bisa dicari, soale kan ada yang belum diketahui jadi 

mencari dulu yang diketahui ... baru bisa ditanya. 

P  : Metode apa yang anda gunakan untuk menyelesaikan masalah ini ? 

S1 : Apa ya !  

P   : Metode atau cara 

S1 : Kalau aku mencari phytagorasnya dulu, tapi karena ada sudut jadi bingung. 

Hasil kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa S1 melakukan fase reacting berpikir 

reflektif pada semua indikator fase reacting yaitu menyebutkan apa yang diketahui, menyebutkan apa 

yang ditanya, menyebutkan hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanya, menjelasakan apa 

yang diketahui cukup untuk menjawab apa yang ditanya, dan menyebutkan metode yang dianggap 

efektif untuk menyelesaikan soal. 

 

Fase elaborating S1 dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut. 

P  : Kemudian, apakah saudara pernah mengerjakan tipe soal yang seperti ini sebelumnya, kemudian 

mengaitkan dengan yang saudara lakukan kemarin ? 

S1 : Waktu SMP sih pernah ngerjain yang seperti ini, tapi itu di soal apa ya.. materi anu.. yang mencari 

tinggi di IPA og kayake. 
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P   : Fisika ? 

S1 : IPA yang mencari itu loh.. apa.. apa pohon.. tinggi pohon kelapa terus ada bayangannya gitu-

gitu lah 

P   : Artinya sudah pernah mengerjakan soal yang serupa ? 

S1 : Ya 

Hasil kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa S1 melakukan indikator fase elaborating 

berpikir reflektif yaitu menjelaskan jawaban pada permasalahan yang didapat dan mengaitkan 

masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi. 

 

Fase contemplating S1 dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut. 

P  : Kemudian, apakah selama saudara mengerjakan soal ini atau proses pengerjaan soal ini selalu 

memeriksa tahap demi tahap yang anda tulis ? 

S1 : Ya kalau memeriksa sih .. memeriksa .. tapi gimana ya…  

P   : Gimana ? 

S1 : Ya diulang-ulang terus lah kalo.. kalo belum yakin, belum bisa berhenti. 

P   : Biasanya yang yakin sampai berapa kali ? 

S1 : Yo nggak ngitung sih,  

P   : Kalau dirata-rata berapa kali ? 

S1 : Tiga sampai lima kali 

P : Tiga sampai lima kali itu baik mendeteksi kebenaran atau kesalahan. Kalau ada kesalahan 

ditengah-tengah tahap juga diperbaiki ? meskipiun itu juga menguras waktu dan tenaga ? 

S1 : He..he… ya kalo…. kalo semisal soal sulit dicari dulu yang mudah, kalo yang mudah udah 

ketemu baru diacri yang itu lagi. 

P   : Lalu, kesimpulan apa yang anda dapat simpulkan dari jawaban ini ?  

S1 : Susah 

Hasil kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa S1 melakukan indikator fase 

contemplating berpikir reflektif yaitu menentukan maksud dari permasalahan, mendeteksi kebenaran 

pada penentuan jawaban, mendeteksi jika terjadi kesalahan dalam penentuan jawaban, memperbaiki 

dan menjelaskan jika terjadi kesalahan dari jawaban. Namun, S1 tidak membuat kesimpulan dengan 

benar. 

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan dari lembar jawab S1dan kutipan wawancara S1 

bahwa sebenarnya S1 telah sedikit banyak mengetahui kunci atau konsep penyelesaian dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan dari pengalaman mengerjakan soal yang setipe pada waktu 
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SMP. Namun, ia lupa mengoperasikan pada beberapa tahap sehingga membuatnya tidak dapat 

melanjutkan penyelesaian hingga tepat. Jadi, fase berpikir reflektif yang dilakukan oleh S1 meliputi 

fase reacting, fase elaborating, dan sebagian fase contemplating.  

 

3.2 Subjek dengan Jurusan Teknik Mekanik Industri (S6) 

Berdasarkan lembar jawab pemecahan masalah matematika, S6 melakukan pemecahan masalah 

matematika dengan fase berpikir reflektif berikut deskripsinya. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dari lembar jawab, S6 menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan penyelesaian 

masalah. Namun, S6 belum mampu menemukan penyelesaian masalah dengan tepat. Hasil 

penyelesaian masalah matematika yang telah dilaksanakan oleh S6 dalam mengeksplorasi dan 

mengolah informasi juga dapat ditunjukkan melalui hasil wawancara. 

Fase reacting S6 dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut. 

P  :  Selanjutnya, coba jelaskan jawaban yang telah anda tulis. 

S6: Diketahui panjang bayangan bambu 12 meter, sudut evalasi 30 meter 

P : Cukup, sebutkan hubungan antara yang ditanya dengan yang diketahui ? 

S6: Diketahui yang ada dipertanyaan (sambil bingung) 

P  : Ada hubungan tidak, antara yang ditanya dengan yang diketahui ? 

S6: Ada 

P  : Hubungannya apa ? 

S6: Sama-sama ditanyakan, pak ( sambil ketawa). 

P : Sama-sama ditanyakan! apakah yang diketahui cukup untuk menjawab apa yang ditanya ? 

S6: Belum 

P  : Kenapa ? 

S6: Karena yang diketahui belum tentu lengkap. 

P : Yang lengkap seperti apa ? kenapa anda bisa mengatakan belum tentu lengkap ? 

S6: Karena nggak sesuai yang ditanyakan 

P  : Lalu yang sesuai bagaimana ? 

Gambar 3. Lembar Jawab S6 
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S6: Ya sudah ada langkah-langkahnya dan cara-cara yang lengkap 

P : Metode apa yang.. metode atau cara yang anda gunakan untuk menyelesaikan ini ? coba dari sini 

(sambil menunjuk jawaban subjek 6), coba dijelaskan. 

S6: Tinggi, 12 per 2 

P  : Kenapa anda menggunakan operasi pembagian ? dan angka 2 ini dapat dari mana ? 

S6: Nggak… (sambi ketawa), seinget saya dulu pasa SMP gitu og 

Hasil kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa S6 melakukan fase reacting berpikir 

reflektif pada indikator fase reacting yaitu menyebutkan apa yang diketahui dan menyebutkan apa 

yang ditanya. 

 

Fase elaborating S6 dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut. 

P  : Berarti dulu pas SMP dibagi 2 ? 

S6: Ada tetapi nggak tahu soal yang ini apa nggak 

P  : Ya selanjutnya 

S6: 6 kali 3 

P  : Ini kenapa dikali 3 ? 

S6: Ga tahu i pak, lupa. 

P  : Dulu seingetnya dari materi SMP yang pernah dipelajari, apakah masih diinget-inget di 

memorinya ? 

S6: Masih, sebagian 

P  : Sebagian! terus anda terapkan disini ? 

S6: Iya 

Hasil kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa S6 melakukan indikator fase elaborating 

berpikir reflektif yaitu menjelaskan jawaban pada permasalahan yang didapat dan mengaitkan 

masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi. 

 

Fase contemplating S6 dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut. 

P   : Apakah setiap langkah ini selalu anda cek tahap demi tahapnya ? 

S6 : Kadang-kadang, pak. 

P   : Kadang-kadang! kenapa kadang-kadang ? 

S6 : Nggak tahu pak, nggak tahu caranya yang benar 

P : Ooo, nggak tahu caranya yang benar. Kemudian jika ada perhitunga yang kurang tepat, apakah 

anda langsung perbaiki 
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S6 : Kalo tahu pak 

P  : Tapi dari hasil jawaban yang anda berikan, ini apa yang dapat disimpulkan. 

S6 : Nggak tahu pak 

Hasil kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa S6 melakukan indikator fase 

contemplating berpikir reflektif yaitu mendeteksi kebenaran pada penentuan jawaban, mendeteksi 

jika terjadi kesalahan dalam penentuan jawaban, memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan 

dari jawaban. Namun, S6 tidak menentukan maksud dari permasalahan dan tidak membuat 

kesimpulan dengan benar. 

 Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan dari lembar jawab S6 dan kutipan wawancara S6 

bahwa sebenarnya S6 belum mengetahui konsep penyelesaian dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Meskipun, ia telah memiliki pengalaman mengerjakan soal yang setipe pada waktu 

sebelumnya. Namun, S6 tetap berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan apa yang pernah ia 

pelajari. Jadi, fase berpikir reflektif yang dilakukan oleh S6 meliputi sebagian fase reacting, fase 

elaborating, dan sebagian fase contemplating.  

 

Selanjutnya, pembahasan dari hasil penelitian berpikir reflektif enam subjek. 

3.3 Fase Reacting 

Pada fase reacting, siswa mulai merespon permasalahan yang dihadapi dengan pengetahuan 

yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian Surbeck, Han, & Moyer (1991: 25) bahwa kandungan pada fase reacting yaitu tanggapan 

siswa terhadap masalah. Pada tahap memahami masalah, siswa melakukan reacting dengan 

mengomentari serta mengidentifikasi fakta dan pertanyaan sesuai dengan informasi pada masalah 

(Jannah & Rahaju, 2018:   ).  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa S1 dalam menyelesaikan tes penyelesaian 

masalah matematika melakukan seluruh indikator fase reacting dengan baik, yakni menyebutkan apa 

yang diketahui, menyebutkan apa yang ditanya, menyebutkan hubungan antara yang ditanya dengan 

yang diketahui, menjelaskan apa yang diketahui cukup untuk menjawab apa yang ditanyakan, dan 

menyebutkan metode yang dianggap efektif untuk menyelesaikan soal. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar 3.1 dan 3.2 bahwa S1 berupaya menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan 

mengkonstruksi yang diketahui dengan menggunakan konsep teorema phytagoras yang telah ia 

ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa S1 telah melakukan seluruh indikator fase reacting dengan baik, 

khususnya mengetahui hubungan antara yang ditanya dengan yang diketahui dan metode yang efektif 

dari penyelesaian masalah matematika. 
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S2 diketahui hanya mampu menyebutkan apa yang diketahui dan menyebutkan apa yang 

ditanya dari indikator fase reacting. Hal ini diketahui dari lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S2 bahwa ia belum mengetahui konsep penyelesaian masalah matematika yang diberikan. Pada 

lembar jawab, S2 menuliskan cara untuk mencari tinggi bambu sebenarnya yaitu dengan membagi 

panjang bambu sebenarnya dan panjang bayangan bambu, kemudian dikalikan dengan sudut elevasi. 

Terlihat jelas rumus yang digunakan tidak tepat dan ia hanya mengingat pola rumus yang pernah ia 

kerjakan yang sepintas sama. Sehingga pada tahap penyelesaiannya terlihat sekali tidak koheren pada 

setiap langkahnya. Hal itu juga didukung dengan pernyataan S2 pada wawancara. 

Selanjutnya, S3 dalam menyelesaikan tes penyelesaian masalah yang diberikan diketahui 

hanya mampu menyebutkan apa yang diketahui dan menyebutkan apa yang ditanya dari indikator 

fase reacting. Pada lembar jawab, S3 menuliskan apa yang diketahui, lalu ia mengalikan dengan 

angka yang tidak ada pada soal. Kemudian, S3 mulai mengarang jawabannya sesuai yang ia ketahui. 

Hal ini diketahui dalam kutipan wawancara dengan S3. Dari lembar jawab dan hasil wawancara 

dengan S3 tampak bahwa ia tidak mengetahui konsep penyelesaian masalah matematika yang 

diberikan sebab ia mengerjakan soal dengan asal-asalan dan sebatas apa yang ia ketahui sebelumnya. 

S4 diketahui mampu menyebutkan apa yang diketahui, menyebutkan apa yang ditanya, dan 

menyebutkan hubungan antara yang ditanya dengan yang diketahui dari indikator fase reacting. Pada 

fase reacting, sebenarnya S4 melakukan indikator fase reacting yang tidak jauh berbeda dengan S3. 

Namun, S4 sedikit lebih unggul karena ia berusaha menyebutkan hubungan antara yang ditanya dan 

yang diketahui. 

 S5 dalam menyelesaikan tes penyelesaian masalah diketahui mampu menyebutkan apa yang 

diketahui, menyebutkan apa yang ditanya, dan menyebutkan hubungan antara yang ditanya dengan 

yang diketahui. Namun, S5 belum mengetahui konsep penyelesaian masalah yang diberikan. Hal ini 

ia katakan pada tahap wawancara. Pada tahap wawancara diketahui juga bahwa ia mendayagunakan 

dengan baik nalarnya dan pengalamannya dalam menghubungkan yang diketahui dengan yang 

ditanya.  

S6 dalam menyelesaikan tes penyelesaian masalah diketahui mampu menyebutkan apa yang 

diketahui dan menyebutkan apa yang ditanya. S6 melakukan fase reacting sama dengan yang 

dilakukan oleh S3. Pada lembar jawab, S6 menuliskan langkah penyelesaian yang tidak jelas atau 

dapat dikatakan campur aduk sehingga S6 mengerjakan soal secara asal-asalan dan sebatas apa yang 

ia ketahui sebelumnya. Hal ini juga ia sampaikan pada wawancara. 
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Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Fase Reacting Berpikir Reflektif Subjek 

 Adapun persamaan dan perbedaan indikator fase reacting berpikir reflektif tiap subjek dapat 

ditunjukkan melalui tabel 3.1 berikut. 

 
 

Fase Indikator S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Reacting 1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

Menyebutkan apa yang diketahui 

Menyebutkan apa yang ditanya 

Menyebutkan hubungan antara yang ditanya dengan 

yang diketahui 

Menjelaskan apa yang diketahui cukup untuk 

menjawab yang ditanyakan 

Menyebutkan metode yang dianggap efektif untuk 

menyelesaikan soal 

√ 

√ 

√ 
 

√ 
 

√ 

√ 

√ 
– 

 
– 

 
– 

√ 

√ 
– 

 
– 

 
– 

√ 

√ 

√ 
 
– 

 
– 

√ 

√ 

√ 
 
– 

 
– 

√ 

√ 
– 

 
– 

 
– 

 

3.4 Fase Elaborating 

Pada tahap elaborating dalam penelitian Arifiyanto & Susanah (2018: 598) subjek 

membandingkan apa yang dilakukan dengan pengalaman yang telah dimilikinya serta teori yang 

pernah ia pelajari dahulu. 

Siswa melakukan elaborating dengan mengomentari dan mengidentifikasi hubungan fakta, 

kecukupan data dengan informasi dan pengalaman belajar yang dimiliki. Kemudian, menjelaskan 

rencana alternatif dalam pemilihan metode pemecahan masalah (Jannah & Rahaju, 2018:   ). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa S1 mampu melaksanakan fase elaborating 

dengan baik, meliputi menjelaskan jawaban pada permasalahan yang didapat dan mengkaitkan 

masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi. Pada fase ini, S1 menjelaskan bahwa 

untuk mencari tinggi bambu sebenarnya perlu mengetahui sisi miring atau jarak antara ujung 

bayangan bambu dengan ujung bambu sebenarnya. Kemudian, S1 juga mengaku bahwa ia pernah 

mengerjakan soal yang serupa di SMP pada mata pelajaran IPA. 

 S2 dan S6 juga melaksanakan fase elaborating dengan baik sebagaimana subjek pertama. S2 

dan S6 mengatakan pernah mempelajari soal yang diberikan pada penelitian ini saat duduk di bangku 

SMP. Kemudian, mereka menjelaskan jawabannya dengan menggunakan konsep yang pernah ia 

pelajari sesuai dengan apa yang mereka ingat. 

 Selanjutnya S3, S4, dan S5 hanya mampu menjelaskan jawaban pada permasalahan yang 

didapat dari indikator fase elaborating. S3 dan S4 menjelaskan jawabannya secara asal-asalan atau 

sebatas apa yang mereka pikirkan. Meskipun begitu, mereka berusaha menjelaskan jawaban dengan 

baik. Hal ini terlihat jelas pada kutipan wawancara bersama mereka. Sedangkan, S5 berupaya 

menggunakan nalar dan pengalamannya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, S3, S4, dan S5 

tidak melakukan indikator mengaitkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah 

dihadapi. Hal itu disebabkan bahwa mereka sebelumnya tidak pernah mempelajari soal yang serupa 
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Tabel 3.2 Persamaan dan Perbedaan Fase Elaborating Berpikir Reflektif Subjek 

pada penelitian ini. Lalu, S3 dan S4 juga mengatakan kalaupun pernah mempelajari soal yang serupa 

kemungkinan lupa.  

 Berdasarkan penjelasan diatas terdapat persamaan dan perbedaan indikator fase elaborating 

berpikir reflektif tiap subjek yang dapat ditunjukkan melalui tabel 3.2 berikut. 

 

Fase Indikator S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Elaborating 1. 

 

2. 

Menjelaskan jawaban pada 

permasalahan yang didapat 

Mengkaitkan masalah yang 

ditanyakan dengan masalah 

yang pernah dihadapi 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

– 
 

√ 

 

– 
 

√ 

 

– 
 

√ 

 

√ 

 

 

3.5 Fase Contemplating 

Pada tahap contemplating dalam penelitian Ariestyan, dkk (2016: 99) subjek dapat membuat 

kesimpulan sesuai yang diharapkan, mampu mendeteksi kebenaran jawaban permasalahan dengan 

benar dan dapat memperbaiki jawaban jika ada kesalahan. 

Jannah & Rahaju (2018:   ) pada penelitiannya menjelaskan bahwa siswa yang memiliki 

kemampuan matematika tinggi melakukan contemplating dengan mempertimbangkan dan meyakini 

bahwa strategi yang akan direncanakan dapat memecahkan masalah sesuai dengan konsep 

matematika. Lalu, dilanjutkan dengan mengevaluasi kesalahan pada metode yang telah direncanakan. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa S1 mampu melaksanakan empat indikator dari lima 

indikator fase contemplating yang meliputi menentukan maksud dari permasalahan, mendeteksi 

kebenaran pada penentuan jawaban, mendeteksi jika terjadi kesalahan dalam penentuan jawaban, 

memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan dari jawaban. S1 berhasil menentukan maksud 

permasalahan dengan membuat segitiga siku-siku dan aplikasi teorema phytagoras. Namun, ia belum 

berhasil menyelesaikan jawaban sampai tahap akhir. Kemudian, ia mendeteksi jawabannya hingga ia 

meyakini bahwa jawabannya telah benar. Pada tahap membuat kesimpulan, ia tidak dapat membuat 

kesimpulan dengan benar sebab S1 menganggap bahwa kategori soal yang diberikan sulit. 

 S2 diketahui mampu melaksanakan tiga dari lima indikator fase contemplating yang meliputi 

mendeteksi kebenaran pada penentuan jawaban, mendeteksi jika terjadi kesalahan dalam penentuan 

jawaban, memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan dari jawaban. Hal ini sejalan dengan 

yang dilakukan S5 dan S6. Pada lembar jawab dan hasil wawancara didapat bahwa mereka bingung 

untuk memecahkan masalah yang diberikan sebab mereka lupa dengan materi serupa yang telah 

diajarkan. Apalagi S5 yang mengaku belum pernah belajar materi serupa pada jenjang sebelumnya. 

Setelah mereka tidak dapat menentukan maksud dari masalah yang diberikan, maka secara otomatis 
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Tabel 3.3 Persamaan dan Perbedaan Fase Contemplating Berpikir Reflektif Subjek 

mereka tidak dapat membuat kesimpulan dengan benar. Walaupun begitu mereka masih melakukan 

pendeteksian kebenaran pada jawaban mereka. 

Selanjutnya, S3 dan S4 diketahui tidak melaksanakan indikator fase contemplating. S3 

mengaku bahwa ia terburu-buru pada saat menyelesaikan masalah yang diberikan. Padahal, ia juga 

mengatakan bahwa waktu yang telah diberikan cukup. Pada saat ditelusuri alasan S3 terburu-buru, ia 

hanya mengatakan tidak apa-apa. Namun, kemungkinan besar S3 terburu-buru dikarenakan grogi 

pada saat mengerjakan sehingga ia tidak dapat menentukan maksud dari permasalahan sekaligus tidak 

mendeteksi kebenaran jawabannya. Kemudian, S4 saat proses pengerjaan penyelesaian masalah juga 

tidak melakukan pengecekan ulang terhadap jawabannya dikarenakan ia lupa dan tidak tahu    

penyelesaiannya sehingga ia tulis apa adanya saja tanpa dicek ulang. Saat S3 dan S4 tidak dapat 

menentukan maksud dari permasalahan, maka ia tidak dapat membuat kesimpulan dengan benar. 

Terdapat persamaan dan perbedaan indikator fase contemplating berpikir reflektif tiap subjek yang 

dapat ditunjukkan melalui tabel 3.3 berikut. 

 

Fase Indikator S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Contemplating 1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

Menentukan maksud dari permasalahan 

Mendeteksi kebenaran pada penentuan jawaban 

Mendeteksi jika terjadi kesalahan dalam penentuan 

jawaban 

Memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi 

kesalahan dari jawaban 

Membuat kesimpulan dengan benar. 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

– 

– 

√ 

√ 
 

√ 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

√ 

√ 
 

√ 

– 

– 

√ 

√ 
 

√ 

– 

 

Berdasarkan tingkatan kemampuan berpikir reflektif siswa maka didapatkan bahwa S1 yang 

berasal dari program keahlian atau jurusan tata busana dapat dikatakan reflektif saat menyelesaikan 

tes penyelesaian masalah matematika karena dapat melakukan seluruh indikator fase reacting, 

elaborating, dan contemplating dengan cukup baik. S2 yang berasal dari program keahlian atau 

jurusan tata busana dapat diketahui kurang reflektif karena hanya dapat melakukan sebagian indikator 

fase reacting, seluruh indikator fase elaborating, dan sebagian indikator fase contemplating. S3 dan 

S4 yang berasal dari program keahlian atau jurusan teknik kendaraan ringan dapat diketahui kurang 

reflektif karena hanya dapat melakukan sebagian indikator fase reacting dan sebagian indikator fase 

elaborating. Kemudian, S5 dan S6 yang berasal dari program keahlian atau jurusan teknik mekanik 

industri dapat diketahui kurang reflektif karena hanya dapat melakukan sebagian indikator fase 

reacting, seluruh indikator fase elaborating, dan sebagian indikator fase contemplating. Dari hasil 

penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disubstitusikan ke dalam tabel 3.4 berikut. 
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Tabel 3.4 Hasil Berpikir Reflektif Subjek  

Subjek Program Keahlian / Jurusan Berpikir reflektif 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

Tata Busana 

Tata Busana 

Teknik Kendaraan Ringan 

Teknik Kendaraan Ringan 

Teknik Mekanik Industri 

Teknik Mekanik Industri 

Reflektif 

Kurang Reflektif 

Tidak Reflektif 

Tidak Reflektif 

Kurang Reflektif 

Kurang Reflektif 

 

4. PENUTUP 

4.1 Fase Reacting 

Pada fase ini, terdapat seorang siswa yang berasal dari program keahlian atau jurusan tata 

busana mampu melaksanakan seluruh indikator fase reacting dengan baik. Sedangkan siswa yang 

lainnya hanya mampu melaksanakan sebagian indikator fase reacting. 

4.2 Fase Elaborating 

Pada hasil penelitian dan pembahasan diketahui tiga orang siswa dapat melaksanakan fase 

elaborating dengan baik. Tiga orang siswa tersebut terdiri dari dua orang siswa yang berasal dari 

program keahlian atau jurusan tata busana dan seorang siswa yang berasal dari program keahlian atau 

jurusan teknik mekanik industri. Sedangkan tiga siswa yang lainnya hanya mampu melaksanakan 

sebagian indikator fase elaborating. 

4.3 Fase  Contemplating 

Pada hasil penelitian dan pembahasan tidak ada siswa yang mampu melaksanakan dengan 

baik semua indikator fase contemplating. Namun, terdapat empat orang siswa yang mampu 

melaksanakan sebagian fase contemplating yang terdiri dari dua orang siswa yang berasal dari 

program keahlian atau jurusan tata busana dan dua orang siswa yang berasal dari program keahlian 

atau jurusan teknik mekanik industri. Sedangkan dua orang siswa yang lainnya tidak melaksanakan 

fase contemplating. 
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