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ANALISIS PROSES BERPIKIR SISWA DALAM MEMECAHKAN 

MASALAH MATEMATIKA POKOK BAHASAN ALJABAR 

BERDASARKAN TEORI POLYA DITINJAU DARI TIPE KEPRIBADIAN 

EXTROVERT-INTROVERT 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah matematika pokok bahasan aljabar berdasarkan teori polya 

ditinjau dari tipe kepribadian extrovert-introvert. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif.  Subjek pada penelitian ini adalah dua 

siswa berkepribadian extrovert dan dua siswa berkepribadian introvert kelas VII di 

SMP Islam Cibuluh. Instrument pada penelitian ini adalah angket, soal tes tertulis, 

dan wawancara. Proses berpikir dianalisis berdasarkan indikator yang digunakan 

peneliti yaitu (1) proses berpikir konseptual, (2) proses berpikir semikonseptual, 

dan (3) proses berpikir komputasional dengan tahapan pemecahan masalah Polya 

yaitu (a) memahami masalah, (b) membuat rencana penyelesaian, (c) 

melaksanakan rencana penyelesaian, dan (d) memeriksa kembali. Teknik analisis 

data yang digunakan pada penelitian kualitatif ini melalui beberapa tahap yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa subjek berkepribadian introvert mampu melewati tahap 

pemecahan masalah yaitu memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, 

melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali cenderung 

menggunakan tahap proses berpikir konseptual. Sedangkan subjek berkepribadian 

extrovert melewati tahap pemecahan masalah yaitu memahami masalah, membuat 

rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa 

kembali cenderung menggunakan tahap proses berpikir semikonseptual. 

Kata kunci: extrovert-introvert, matematika, pemecahan masalah, proses 

berpikir  

 

Abstract 

This research aims to know the thinking process of students in solving 

mathematical problems of algebra based on Polya’s theory in terms of extrovert-

introvert personality types. This type of research is a qualitative approach. the 

subject of this research is two students of extrovert personality and two students of 

introvert personality at Junior High School of Islam Cibuluh. The instrument in 

this research is questionnaires, a matter of written tests, and interviews. The 

thinking process is analyzed based on the indicators used by researcher which are 

(1) conceptual thinking process, (2) semi-conceptual thinking process, and (3) 

komputational thinking process with Polya’s problem-solving stages, namely (a) 

understanding the problem, (b) making a settlement plan, (c) implementing a 

settlement plan, and (d) checking again. The results showed that the subject with 

introvert personality was able to pass the problem-solving stage, namely 

understanding the problem, making a settlement plan, implementing a settlement 

plan, and checking again tend to use the stage of the conceptual thinking process. 

Meanwhile, subject with extrovert personality pass through the problem-solving 

stage, namely understanding the problem, making a settlement plan, implementing 
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a settlement plan, and checking again tend to use the stage of the semi-conceptual 

thinking process. 

Keywords: extrovert-introvert, mathematics, problem-solving, thinking process 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan menjadi bagian penting dari kemajuan sebuah bangsa. Krenanya setiap 

bangsa rela menggelontorkan uang dengan jumlah besar untu mendorong pendidikan 

agar dapat memberkan hasil dengan kualitas manusia yang baik. Sebab itulah 

pendidikan harus terus mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi yang 

kian ganas dan massif. Terutama dalam masyarakat Indonesia yang yang masih 

memiliki begitu banyak masalah pendidikan yang sangat urgen untuk diselesaikan, 

mulai dari kurikulum pendidikan hingga kesejahteraan pendidik. Pendidik dan peserta 

didik merupakan salah satu komponen pendidikan yang memiliki keterhubungan erat 

satu sama lain. Maka, jika dalam dunia pendidikan banyak dari peserta didik yang 

kurang mencintai pelajarannya, hal itu perlu dievaluasi lebih lanjut. Sebab hal itu 

terjadi diberbagai sekolah, seperti mata pelajaran matematika. Banyak peserta didik 

yang merasa matematika adalah pelajaran yang amat sulit dan menjemukan. Padahal 

pendidikan matematika adalah subjek yang paling penting dalam pendidikan seluruh 

dunia.  

Pada realitas kehidupan sosial, seharusnya matematika dapat memberikan 

kemampuan berpikir yang sistematis dan krtis dan menyelesaikan berbagai problem 

kehidupan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soedjaji, bahwa “pendidikan 

matematika memiliki dua tujuan besar yaitu (1) tujuan yang bersifat formal, yang 

memberi tekanan pada penataan nalar anak serta pembentukan karakter anak, (2) 

selanjutnya yaitu tujuan yang bersifat material, dengan maksud memberi tekanan pada 

penerapan matematika serta kemampuan memecahkan masalah matematika. 

Kemampuan dalam pemecahan masalah adalah life skill yang harus dimiliki oleh setiap 

orang. Karena itu mengimplementasikan kemampuan dalam pemecahan masalah harus 

menjadi tujuan pendidikan, agar di masa mendatang anak-anak didik dapat 

menyelesaikan masalahnya sendiri. Di dalam dunia pendidikan, biasanya masalah 

merupakan pertanyaan atau soal matematika yang harus direspon dan dijawab. Namun 

kemampuan peserta didik dalam penalaran dan pemecahan masalah masih rendah. Hal 

ini bisa juga dilihat dari kelas VII di SMP Islam Cibuluh yang masih lemah dalam 
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penalaran, serta kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah dari soal-soal 

yang diberikan oleh guru. 

Ketika memecahkan masalah, siswa melakukan proses berpikir sehingga siswa 

dapat menemukaan jawabannya. Dalam pikiran seseorang terdapat struktur 

pengetahuan awal (skema) yang berperan sebagai filter dan fasilitator bagi ide-ide 

baru. Steiner & Cohors-Fresenberg dalam Muhammad Rizal (2011) menyatakan 

bahwa, tugas pokok pendidikan matematika adalah menjelaskan proses berpikir siswa 

dalam memperlajari matematika dan bagaimana pengetahuan matematika itu 

diinterpretasi dalam pikiran. Salah satu bagian dari matematika adalah aljabar. Bagian 

ini sangat banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk aljabar juga 

merupakan salah satu materi di Sekolah Menengah Pertama yang menekankan 

pemecahan masalah. Pokok bahasan aljabar juga merupakan pokok bahasan yang 

sangat penting dan menjadi dasar bagi pokok bahasan selanjutnya missal pada bahasan 

pertidaksamaan linear satu variabel.  Berdasarkan penjelasan sebelumnya, materi 

bentuk aljabar sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian. Demikian eratnya 

hubungan aljabar dengan penalaran menjadikan pembelajaran aljabar menjadi sesuatu 

yang demikian penting untuk diefektifkan agar dapat dipahami oleh siswa, dengan 

demikian guru haruslah mengetahui problem-problem yang menghambat proses 

pemahaman tersebut, baik dari problem ekstern (metode dan bahan ajar), serta problem 

intern (siswa itu sendiri). Dengan mengetahui proses berpikir siswa, guru dapat 

mengetahui letak dan jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa.  

Menurut Dewiyanti (2012), “every personality types had different thinking process 

profil ini problem solving was also different between male and female”. Proses 

berpikir antara siswa laki-laki dan perempuan akan berbeda, begitupun dengan tipe 

kepribadian yang berbeda maka akan berbeda pula proses berpikirnya. Seorang ahli 

psikologi yaitu Carl G. Jung menggolongkan tipe kepribadian dalam dua kelompok 

besar yaitu, tipe kepribadian extrovert dan tipe kepribadian introvert. Tipe introvert 

lebih banyak melakukan dialog dalam diri jika dibandingkan dengan tipe yang 

sebaliknya, yaitu extrovert. Secara umum tipe extrovert memiliki pikiran, perasaan, 

dan tindakan yang ditentukan oleh lingkungannya, baik lingkungan social maupun 

lingkungan non social, dengan kata lain pikirannya tertuju keluar, berbeda dengan tipe 
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introvert. Berdasarkan konsep tersebut, maka siswa yang introvert lebih mungkin 

diberikan pengajaran dengan bentuk yang berbeda seperti tatap muka langsung dengan 

guru dibandingkan belajar di kelas, sedangkan siswa extrovert akan lebih cepat dari 

siswa introvert. Hal ini yang harus diantisipasi dalam pembelajaran matematika pada 

materi aljabar yang menjadi perhatian peneliti, bahwa guru harus dapat mengamati 

secara serius kecenderungan kepribadian siswa didiknya sehingga tidak terjadi alienasi 

terhadap salah satu siswa di dalam ruangan kelas.  

2. METODE  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan pendekatan kualiatif. Penelitian 

ini berusaha untuk menganalisis proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah 

matematika pokok bahasan aljabar berdasarkan teori Polya ditinjau dari tipe 

kepribadian extrovert-introvert. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Cibuluh 

yang bertempat di Subang, Jawa Barat pada bulan Juni-Agustus 2021. Subjek pada 

penelitian ini terdiri dari dua siswa berkepribadian extrovert dan dua siswa 

berkepribadian introvert. Peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan hasil analisis 

dari angket tipe kepribadian Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Dalam penelitian 

kualitatif ini sumber datanya yaitu siswa kelas VII SMP Islam Cibuluh tahun ajaran 

2020/2021 yang dipilih peneliti sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini yaitu dengan pemberian angket tipe kepribadian, tes tertulis, dan 

wawancara. Tes tertulis pada penelitian ini merupakan tes yang berupa soal tentang 

pokok bahasan aljabar, sedangkan wawancara dilakukan setelah mengerjakan tes 

tertulis.  

Instrument dalam penelitian ini yaitu instrument tipe kepribadian, soal tes tertulis, 

dan wawancara. Soal tes tertulis disusun oleh peneliti sendiri dalam bentuk uraian 

atau essay yang terdiri dari dua soal. Sebelum instrument digunakan, soal-soal 

tersebut divalidasi oleh validator yang telah ditentukan, yaitu orang yang dianggap 

ahli dan berkompeten dalam bidang matematika. Berikut merupakan soal tes tertulis 

pada instrument penelitian kali ini: 

1. Tabungan Zara di sekolah berjumlah Rp 80.000,-. Jika dua kali tabungan Aeri 

ditambah Rp 20.000,- sama dengan besar tabungan Zara, berapakah tabungan 

Aeri? 
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2. Tujuh tahun lalu umur seorang anak 
1

5
 dari umur ayahnya. 14 tahun yang akan 

datang umur ayahnya dua kali umur anak. Tentukan umur anak sekarang. 

Untuk menguji keabsahan data menggunakan validitas data. Validitas data yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan triangulasi. Peneliti 

menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yaitu subjek I, II, III, dan IV dengan teknik 

yang berbeda. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif ini melalui beberapa 

tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Hasil analisis angket tipe kepribadian MBTI yang diolah menggunakan google form 

menunjukkan bahwa dari keseluruhan jumlah siswa kelas VII di SMP Islam Cibuluh 

yang berjumlah 14 siswa, terdapat tujuh siswa yang memiliki tipe kepribadian extrovert 

dan tujuh siswa yang memiliki tipe kepribadian introvert. Selanjutnya dari dua kategori 

kepribadian, masing-masing dipilih dua siswa. Siswa yang terpilih sebagai subjek 

penelitian adalah siswa yang mempunyai tipe kepribadian sesuai dengan kriteria 

penelitian, selain itu juga siswa mampu berkomunikasi dengan baik. Untuk subjek yang 

memiliki tipe kepribadian introvert disebut sebagai subjek I dan II, sedangkan untuk 

subjek yang memiliki tipe kepribadian extrovert disebut sebagai subjek III dan IV. 

Dalam analisis data ini, digunakan penomoran pada data tes tertulis subjek penelitian 

serta data hasil wawancara untuk mempermudah proses analisis data ini. Penomoran 

tersebut sebagai berikut: 

3.1.1 Penomoran hasil tes tertulis 

Penomoran objek yang diteliti dari hasil tes tertulis disimbolkan dengan Aa,b,c, 

dimana: 

 a = menyimbolkan subjek penelitian {1,2,3,4} 

 b = menyimbolkan nomor soal {1,2} 

 c = menyimbolkan urutan objek yang diteliti {1,2,3, …} 

3.1.2 Penomoran hasil wawancara 

Penomoran objek yang diteliti dari hasil wawancara terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pewawancara, disimbolkan dengan Wx,y,x, dimana: 
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 x = menyimbolkan subjek penelitian {1,2,3,4} 

 y = menyimbolkan nomor soal {1,2} 

 z = menyimbolkan urutan dilakukannya wawancara {1,2, …} 

b. Subjek wawancara, disimbolkan dengan Sx,y,z, dimana: 

 x = menyimbolkan subjek penelitian {1,2,3,4} 

 y = menyimbolkan nomor soal {1,2} 

 z = menyimbolkan urutan dilakukannya wawancara {1,2, …} 

Adapun hasil tes tertulis dan wawancara dapat dipaparkan sebagai berikut: 

3.1.3 Analisis Proses Berpikir Subjek I 

Gambar 1. Jawaban No. 1 Subjek I 

Hasil analisis tes tertulis soal nomor 1 pada subjek I bagian A1,1,1 menunjukkan 

bahwa subjek memahami persoalan. Untuk memahami persoalan subjek menyatakan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Subjek menyatakan yang diketahui pada soal 

yaitu tabungan Zara Rp. 80.000,-sedangkan yang ditanyakan adalah berapa jumlah 

tabungan Aeri. Kemudian pada bagian A1,1,2 subjek membuat rencana untuk 

menyelesaikan masalah dengan membuat konsep pada data yang diketahui. Subjek 

membuat permisalan tabungan Zara sebagai x dan tabungan Aeri sebagai y. Setelah itu, 

pada bagian A1,1,3 subjek menjalankan rencana yang telah dibuat menggunakan konsep 

meskipun konsep tersebut belum dipahami. Subjek menjalankan hubungan antara 

jumlah tabungan Zara dengan dua kali tabungan Aeri ditambah Rp 20.000,-. Subjek 

A1,1,1 

A1,1,2 

A1,1,3 

A1,1,4 
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membuat bentuk aljabar dari apa yang diketahui pada soal yaitu 2x + 20.000 = y dimana 

y = 80.000 dan setelah diperoleh 2x = 60.000 subjek mencari hasil akhirnya dengan 

memindahkan variabel menjadi x = 60.000 dibagi 2, sehingga diperoleh x = 30.000. Pada 

bagian A1,1,4 subjek memeriksa kembali penyelesaian yang telah dibuat atau melakukan 

evaluasi. 

Berikut merupakan contoh kutipan hasil wawancara soal nomor 1 pada 

subjek I: 

W1,1,1 : Coba perhatikan kembali soal nomor 1, kamu paham atau tidak 

dengan soalnya? 

S1,1,1 : Iya paham. Pertanyaan dalam soal adalah mencari hasil dari nilai yang 

belum diketahui 

W1,1,2 : Apa aja yang diketahui dan ditanyakan dalam soal? 

S1,1,2 : Diketahui tabungan Zara Rp 80.000.- terus tabungan Aeri ditambah Rp 

20.000.- sama kayak tabungan Zara. Ditanyakan jumlah tabungan Aeri. 

W1,1,3 : Kenapa dipekerjaan kemarin hanya tabungan Zara saja yang 

diketahui? 

S1,1,3 : Iya lupa ditulis. 

W1,1,4 : Apa bisa membuat konsep dari data yang diketahui? 

S1,1,4 : Bisa. Makanya dbuat permisalan, tabungan Zara sebagai x dan tabungan 

Aeri sebagai y. habis itu dibuat bentuk aljabarnya baru dikerjain. 

W1,1,5 : Lalu penyelesaiannya bagaimana? 

S1,1,5 : Pertama dibuat dulu bentuk aljabarnya yaitu 2x + 20.000 = y. Nah y nya itu 

kan 80.000 jadi kalua dilengkapin bentuk aljabarnya 2x + 20.000 = 80.000. 

habis itu 20.000 nya pindah ruas ke kanan jadinya 2x = 80.000 – 20.000 sama 

dengan 2x nya 60.000. 

W1,1,6 : Terus hasilnya bagaimana? 

S1,1,6 : Terus si 2 nya itu pindah ruas juga ke kanan jadinya x = 60.000 dibagi 2, 

hasilnya x = 30.000. 

W1,1,7 : Untuk mengecek kebenarannya bisa atau tidak? 
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S1,1,7 : Bisa pake substitusi. Jadi si x tadi di substitusi ke bentuk aljabar 2x + 20.000 

= 80.000, persamaannya 2(30.000) + 20.000 = 80.000. Jadi, terbukti tabungan 

Aeri Rp 30.000,-. 

Hasil analisis wawancara soal nomor 1 pada subjek I bagian W1,1,1, S1,1,1, W1,1,2, dan 

S1,1,2 menunjukkan bahwa subjek memahami persoalan. Untuk memahami persoalan 

subjek menyatakan apa yang diketahui pada soal yaitu tabungan Zara Rp 80.000,- terus 

dua kali tabungan Aeri ditambah Rp 20.000,- sama kayak tabungan Zara, sedangkan yang 

ditanyakan adalah jumlah tabungan Aeri. Kemudian pada bagian W1,1,4 dan S1,1,4 subjek 

membuat rencana untuk menyelesaikan masalah dengan membuat konsep pada data yang 

diketahui. Subjek membuat permisalan tabungan Zara sebagai x dan tabungan Aeri sebagai 

y. Setelah itu, pada bagian W1,1,5, S1,1,5, W1,1,6, dan S1,1,6 subjek menjalankan rencana yang 

telah dibuat menggunakan konsep meskipun konsep tersebut belum dipahami. Subjek 

menjalankan hubungan antara jumlah tabungan Zara dengan dua kali tabungan Aeri 

ditambah Rp 20.000,-. Subjek membuat bentuk aljabar dari apa yang diketahui pada soal 

yaitu 2x + 20.000 = y dimana y = 80.000 dan setelah diperoleh 2x = 60.000 subjek mencari 

hasil akhirnya dengan memindahkan variabel menjadi x = 60.000 dibagi 2, sehingga 

diperoleh x = 30.000. Pada bagian W1,1,7 dan S1,1,7 subjek memeriksa kembali penyelesaian 

yang telah dibuat atau melakukan evaluasi dengan menyubstitusikan nilai x pada 

persamaan bentuk aljabar yaitu 2(30.000) + 20.000 = 80.000, sehingga diperoleh hasil 

yang sama antara tabungan Zara dengan tabungan Aeri. 

Hasil analisis tes tertulis dan analisis hasil wawancara soal nomor 1 pada subjek I 

menunjukkan bahwa subjek memahami persoalan. Untuk memahami persoalan subjek 

menyatakan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Kemudian subjek membuat 

rencana untuk menyelesaikan masalah dengan membuat konsep pada data yang diketahui. 

Setelah itu, subjek mampu menjalankan rencana yang telah dibuat menggunakan konsep 

meskipun belum memahami konsep tersebut dan subjek memeriksa kembali penyelesaian 

yang telah dibuat atau melakukan evaluasi. 

Hasil analisis tes tertulis dan analisis hasil wawancara soal nomor 2 pada subjek I 

menunjukkan bahwa subjek memahami persoalan. Untuk memahami persoalan subjek 

menyatakan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Kemudian subjek membuat 

rencana untuk menyelesaikan masalah dengan membuat konsep pada data yang diketahui. 
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Setelah itu, subjek mampu menjalankan rencana yang telah dibuat menggunakan konsep 

yang telah dipelajari dan subjek memeriksa kembali penyelesaian yang telah dibuat atau 

melakukan evaluasi. 

3.1.4 Analisis Proses Berpikir Subjek II 

Gambar 2. Jawaban No. 1 Subjek II 

Hasil analisis tes tertulis dan analisis hasil wawancara soal nomor 1 pada subjek II 

menunjukkan bahwa subjek memahami persoalan. Untuk memahami persoalan subjek 

menyatakan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Subjek menyatakan yang 

diketahui pada soal yaitu tabungan Zara Rp 80.000,- dan 2x tabungan Aeri + Rp 20.000,- 

= tabungan Zara, sedangkan yang ditanyakan adalah tabungan Aeri berapa. Kemudian 

subjek membuat rencana untuk menyelesaikan masalah dengan membuat konsep pada data 

yang diketahui. Subjek membuat persoalan tabungan Zara sebagai x dan tabungan Aeri 

sebagai y. Setelah itu, subjek mampu menjalankan rencana yang telah dibuat 

menggunakan konsep yang telah dipelajari. Subjek menjalankan hubungan antara 

tabungan Zara dengan dua kali jumlah tabungan Aeri ditambah Rp 20.000,-. Subjek 

membuat bentuk aljabar dari apa yang diketahui pada soal yaitu 2y + 20.000 = y dimana 

y adalah 80.000 dan disubstitusikan ke persamaan menjadi 2y + 20.000 = 80.000. Setelah 

diperoleh 2y = 60.000 dibagi 2, sehingga diperoleh y = 30.000. Subjek memeriksa kembali 

penyelesaian yang telah dibuat atau melakukan evaluasi dengan menyubsitusikan nilai y 

A1,2,1 

A1,2,2 

A1,2,3 

A1,2,4 
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pada persamaan bentuk aljabar yaitu 2(30.000) + 20.000 = 80.000, sehingga diperoleh 

jumlah yang sama antara tabungan Zara dengan tabungan Aeri. 

Hasil analisis tes tertulis dan analisis hasil wawancara soal nomor 2 pada subjek II 

menunjukkan bahwa subjek memahami persoalan. Untuk memahami persoalan subjek 

menyatakan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Kemudian subjek membuat 

rencana untuk menyelesaikan masalah dengan membuat konsep pada data yang diketahui. 

Setelah itu, subjek mampu menjalankan rencana yang telah dibuat menggunakan konsep 

yang telah dipelajari dan subjek memeriksa kembali penyelesaian yang telah dibuat atau 

melakukan evaluasi. 

3.1.5 Analisis Proses Berpikir Subjek III 

 

Gambar 3. Jawaban No. 1 Subjek III 

Hasil analisis tes tertulis dan analisis hasil wawancara soal nomor 1 pada subjek III 

menunjukkan bahwa subjek memahami persoalan. Untuk memahami persoalan subjek 

menyatakan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Subjek menyatakan yang 

diketahui pada soal yaitu Zara= Rp 80.000 dan 2x tabungan Aeri + 20.000, sedangkan 

yang ditanyakan adalah tabungan Aeri. Kemudian subjek membuat rencana untuk 

menyelesaikan masalah dengan membuat konsep pada data yang diketahui. Subjek 

membuat permisalan Zara sebagai x dan Aeri sebagai y. Setelah itu, subjek menjalankan 

A1,3,1 

A1,3,2 

A1,3,3 

A1,3,4 
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rencana yang telah dibuat menggunakan konsep meskipun konsep tersebut belum 

dipahami. Subjek menjalankan hubungan antara jumlah tabungan Zara dengan dua kali 

tabungan Aeri ditambah Rp 20.000,-. Subjek membuat bentuk aljabar dari apa yang 

diketahui pada soal yaitu 80.000 = 2x + 20.000. Setelah diperoleh 60.000 = 2x subjek 

mencari hasil akhirnya dengan memindahkan variabel menjadi 60.000 dibagi 2 = x, 

sehingga diperoleh 30.000 = x. Subjek memeriksa kembali penyelesaian yang telah dibuat 

atau melakukan evaluasi dengan menyubstitusikan nilai x pada persamaan bentuk aljabar 

yaitu 2(30.000) + 20.000 = 80.000, sehingga diperoleh jumlah yang sama antara tabungan 

Zara dengan tabungan Aeri. 

Hasil analisis tes tertulis dan analisis hasil wawancara soal nomor 2 pada subjek III 

menunjukkan bahwa subjek memahami persoalan. Untuk memahami persoalan subjek 

menyatakan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Kemudian subjek membuat 

rencana untuk menyelesaikan masalah dengan membuat konsep pada data yang diketahui. 

Setelah itu, subjek mampu menjalankan rencana yang telah dibuat menggunakan konsep 

yang telah dipelajari dan subjek memeriksa kembali penyelesaian yang telah dibuat atau 

melakukan evaluasi. 

3.1.6 Analisis Proses Berpikir Subjek IV 

Gambar 4. Jawaban No. 1 Subjek IV  

A1,4,1 

A1,4,2 

A1,4,3 

A1,4,4 
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Hasil analisis tes tertulis dan analisis hasil wawancara soal nomor 1 pada subjek IV 

menunjukkan bahwa subjek memahami persoalan. Untuk memahami persoalan subjek 

menyatakan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Subjek menyatakan yang 

diketahui pada soal yaitu tabungan Zara jumlahnya Rp 80.000,-, sedangkan yang 

ditanyakan adalah berapa tabungan Aeri. Kemudian subjek membuat rencana untuk 

menyelesaikan masalah dengan membuat konsep pada data yang diketahui. Subjek 

membuat permisalan tabungan Zara sebagai x dan tabungan Aeri sebagai y. Setelah itu, 

subjek menjalankan rencana yang telah dibuat menggunakan konsep meskipun konsep 

tersebut belum dipahami. Subjek menjalankan hubungan antara jumlah tabungan Zara 

dengan dua kali jumlah tabungan Aeri ditambah Rp 20.000,-. Subjek membuat bentuk 

aljabar dari apa yang diketahui pada soal yaitu 2x + 20.000 = y dimana y = 80.000 dan 

disubstitusikan ke persamaan menjadi 2x + 20.000 = 80.000. Setelah diperoleh 2x = 

60.000 subjek mencari hasil akhirnya dengan memindahkan variabel menjadi x = 60.000 

dibagi 2, sehingga diperoleh x = 30.000. Subjek memeriksa kembali penyelesaian yang 

telah dibuat atau melakukan evaluasi dengan menyubstitusikan nilai x pada persamaan 

bentuk aljabar yaitu 2(30.000) + 20.000 = 80.000, sehingga diperoleh jumlah yang sama 

antara tabungan Zara dengan tabungan Aeri. 

Hasil analisis tes tertulis dan analisis hasil wawancara soal nomor 2 pada subjek IV 

menunjukkan bahwa subjek memahami persoalan. Untuk memahami persoalan subjek 

menyatakan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Kemudian subjek membuat 

rencana untuk menyelesaikan masalah dengan membuat konsep pada data yang diketahui. 

Setelah itu, subjek menjalankan rencana yang telah dibuat menggunakan konsep 

meskipun konsep tersebut belum dipahami dan subjek memeriksa kembali penyelesaian 

yang telah dibuat atau melakukan evaluasi. 

3.2 Pembahasan dan Temuan 

Penelitian ini dilakukan selama empat kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama peneliti 

berkenalan dengan siswa, kemudian pada pertemuan kedua peneliti memberikan tes 

angket tipe kepribadian untuk mengetahui jenis tipe kepribadian setiap siswa kelas VII. 

Pada pertemuan ketiga peneliti memberikan soal tes tertulis kepada empat siswa kelas 

VII yang dipilih menjadi subjek penelitian dan soal tersebut sudah divalidasi oleh dosen 

program studi pendidikan matematika dan guru matematika SMP Islam Cibuluh, 
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kemudian pada pertemuan keempat peneliti melakukan wawancara pada subjek 

penelitian dalam bentuk sebuah pertanyaan-pertanyaan terkait proses berpikir siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Dari analisis data yang dilakukan sebelumnya, berikut merupakan permbahasan 

proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika pokok bahasan aljabar 

berdasarkan teori Polya ditinjau dari tipe kepribadian extrovert-introvert: 

3.2.1 Proses Berpikir Subjek Tipe Kepribadian Introvert 

Data proses berpikir subjek yang memiliki tipe kepribadian introvert terdiri dari subjek 

I dan II. Kemudian dianalisis indikator-indikator proses berpikir yang memenuhi untuk 

menentukan jenis proses berpikir subjek pada masing-masing soal.  

Tabel 1. Perbandingan Data Proses Berpikir Subjek Tipe 

Kepribadian Introvert 

Jenis 

Soal 

Subjek I Subjek II Keterangan 

Soal 

nomor 

1 

a. Pada tahap indikator 

memahami masalah, 

subjek 

mengungkapkan apa 

yang diketahui dan 

ditanyakan dalam 

soal. 

b. Pada tahap indikator 

membuat rencana 

penyelesaian, subjek 

membuat konsep 

yang digunakan 

untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

c. Pada tahap indikator 

melaksanakan 

a. Pada tahap indikator 

memahami masalah, 

subjek mampu 

mengungkapkan apa 

yang diketahui dan 

ditanyakan dalam 

soal. 

b. Pada tahap indikator 

membuat rencana 

penyelesaian, subjek 

mampu membuat 

konsep yang 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

c. Pada tahap indikator 

melaksanakan 

Subjek I 

cenderung 

menggunakan 

tahap proses 

berpikir 

semikonseptual, 

sedangkan 

subjek II 

cenderung 

menggunakan 

tahap proses 

berpikir 

konseptual. 
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rencana 

penyelesaian, subjek 

menjalankan 

rencana yang telah 

dibuat menggunakan 

konsep meskipun 

konsep tersebut 

belum dipahami. 

d. Pada tahap indikator 

memeriksa kembali, 

subjek memeriksa 

penyelesaian yang 

telah dibuat atau 

melakukan evaluasi 

dengan tidak benar, 

sehingga sering 

terjadi kesalahan.  

rencana 

penyelesaian, subjek 

mampu menjalankan 

rencana yang telah 

dibuat menggunakan 

konsep yang telah 

dipelajari. 

d. Pada tahap indikator 

memeriksa kembali, 

subjek memeriksa 

penyelesaian yang 

telah dibuat atau 

melakukan evaluasi 

sebelum membuat 

kesimpulan. 

Soal 

nomor 

2 

a. Pada tahap indikator 

memahami masalah, 

subjek mampu 

mengungkapkan apa 

yang diketahui dan 

ditanyakan dalam 

soal. 

b. Pada tahap indikator 

membuat rencana 

penyelesaian, subjek 

mampu membuat 

konsep yang 

digunakan untuk 

a. Pada tahap indikator 

memehamai 

masalah, subjek 

mampu 

mengungkapkan apa 

yang diketahui dan 

ditanyakan dalam 

soal. 

b. Pada tahap indikator 

membuat rencana 

penyelesaian, subjek 

mampu membuat 

konsep yang 

digunakan untuk 

Subjek I dan II 

cenderung 

menggunakan 

tahap proses 

berpikir 

konseptual. 
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menyelesaikan 

masalah. 

c. Pada tahap indikator 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian, subjek 

mampu menjalankan 

rencana yang telah 

dibuat menggunakan 

konsep yang telah 

dipelajari. 

d. Pada tahap indikator 

memeriksa kembali, 

subjek memeriksa 

penyelesaian yang 

telah dibuat atau 

melakukan evaluasi 

sebelum membuat 

kesimpulan. 

menyelesaikan 

masalah. 

c. Pada tahap indikator 

melaksanaan 

rencana 

penyelesaian, subjek 

mampu menjalankan 

rencana yang telah 

dibuat menggunakan 

konsep yang telah 

dipelajari. 

d. Pada tahapa 

indikator memeriksa 

kembali, subjek 

memeriksa 

penyelesaian yang 

telah dibuat atau 

melakukan evaluasi 

sebelum membuat 

kesimpulan. 

Berdasarkan uraian diatas, Subjek I dan II masuk dalam kategori tipe kepribadian 

introvert dikarenakan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Djaali yaitu seseorang 

yang berkepribadian introvert lebih sabar ketika menyelesaikan masalah dan menuliskan 

kesimpulan secara rinci. Subjek I dan subjek II mampu melewati tahap pemecahan 

masalah yaitu memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan 

rencana penyelesaian, memeriksa kembali cenderung menggunakan tahap proses berpikir 

konseptual. Konseptual matematis umumnya berusaha menumbuhkan pemahaman siswa 

terhadap konsep matematika yang berbeda, mengurangi penekanan pada menghafal 

sekumpulan rumus dan prosedur. Berpikir konseptual juga sangat penting bagi seseorang 

dalam menghadapi berbagai masalah. Pentingnya bepikir konseptual yang dipaparakan 

oleh Skemp (1987) bahwa berpikir konseptual memberi kekuatan besar untuk 
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menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan membuat lingkungan menjadi bagian dari 

kita. 

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahmir, 

Alimuddin, dan Albar (2018), siswa berkeperibadian introvert mampu melewati tahapan 

pemecahan masalah yaitu memahami masalah, siswa mengungkapkan pengetahuan 

dengan pengalaman yang dimiliki berdasarkan pengalaman dalam memaparkan, 

menafsirkan, dan memformulasikan informasi dari masalah yang dihadapi. Pada tahap 

mengolaborasi konsep, siswa mengidentifikasi konsep yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah. Pada tahap menganalisis penyelesaian, siswa mengungkap 

pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki terkait strategi, metode, langkah-

langkah penyelesaian yang telah disusun dan dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria 

pemecahan masalah yaitu lengkap dalam hal prosedur pengerjannya. Pada tahap 

mengevaluasi penyelesaian, siswa menentukan dan meyakini mengenai simpulan dari 

solusi atau jawaban yang diperoleh setelah memecahkan masalah dengan mengecek atau 

mengevaluasi hasil akhir yang diperoleh. 

3.2.2 Proses Berpikir Subjek Tipe Kepribadian Extrovert 

Data proses berpikir subjek yang memiliki tipe kepribadian extrovert terdiri dari subjek 

III dan IV. Kemudian dianalisis indikator-indikator proses berpikir yang memenuhi 

untuk menentukan jenis proses berpikir subjek pada masing-masing soal.  

Tabel 2. Perbandingan Data Proses Berpikir Subjek Tipe 

Kepribadian Extrovert 

Jenis 

Soal 

Subjek III Subjek IV Keterangan 

Soal 

nomor 

1 

e. Pada tahap indikator 

memahami masalah, 

subjek 

mengungkapkan apa 

yang diketahui dan 

ditanyakan dalam 

soal. 

e. Pada tahap indikator 

memahami masalah, 

subjek 

mengungkapkan apa 

yang diketahui dan 

ditanyakan dalam 

soal. 

Subjek III dan 

IV cenderung 

menggunakan 

tahap proses 

berpikir 

semikonseptual. 
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f. Pada tahap indikator 

membuat rencana 

penyelesaian, subjek 

membuat konsep 

yang digunakan 

untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

g. Pada tahap indikator 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian, subjek 

menjalankan 

rencana yang telah 

dibuat menggunakan 

konsep meskipun 

konsep tersebut 

belum dipahami. 

h. Pada tahap indikator 

memeriksa kembali, 

subjek memeriksa 

penyelesaian yang 

telah dibuat atau 

melakukan evaluasi 

dengan tidak benar, 

sehingga sering 

terjadi kesalahan.  

f. Pada tahap indikator 

membuat rencana 

penyelesaian, subjek 

membuat konsep 

yang digunakan 

untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

g. Pada tahap indikator 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian, subjek 

menjalankan 

rencana yang telah 

dibuat menggunakan 

konsep meskipun 

konsep tersebut 

belum dipahami. 

h. Pada tahap indikator 

memeriksa kembali, 

subjek memeriksa 

penyelesaian yang 

telah dibuat atau 

melakukan evaluasi 

dengan tidak benar, 

sehingga sering 

terjadi kesalahan. 

Soal 

nomor 

2 

e. Pada tahap indikator 

memahami masalah, 

subjek mampu 

mengungkapkan apa 

e. Pada tahap indikator 

memehamai 

masalah, subjek 

mengungkapkan apa 

Subjek III  

cenderung 

menggunakan 

tahap proses 
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yang diketahui dan 

ditanyakan dalam 

soal. 

f. Pada tahap indikator 

membuat rencana 

penyelesaian, subjek 

mampu membuat 

konsep yang 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

g. Pada tahap indikator 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian, subjek 

mampu menjalankan 

rencana yang telah 

dibuat menggunakan 

konsep yang telah 

dipelajari. 

h. Pada tahap indikator 

memeriksa kembali, 

subjek memeriksa 

penyelesaian yang 

telah dibuat atau 

melakukan evaluasi 

sebelum membuat 

kesimpulan. 

yang diketahui dan 

ditanyakan dalam 

soal. 

f. Pada tahap indikator 

membuat rencana 

penyelesaian, subjek 

membuat konsep 

yang digunakan 

untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

g. Pada tahap indikator 

melaksanaan 

rencana 

penyelesaian, subjek 

menjalankan 

rencana yang telah 

dibuat 

menggunakan 

konsep meskipun 

konsep tersebut 

belum dipahami. 

h. Pada tahapa 

indikator memeriksa 

kembali, subjek 

memeriksa 

penyelesaian yang 

telah dibuat atau 

melakukan evaluasi 

dengan tidak benar, 

berpikir 

konseptual, 

sedangkan 

subjek IV 

cenderung 

menggunakan 

tahap proses 

berpikir 

semikonseptual. 
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sehingga sering 

terjadi kesalahan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, Subjek III dan IV masuk dalam kategori tipe kerpibadian 

extrovert dikarenakan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Djaali yaitu seseorang 

yang berkepribadian extrovert tidak sabar dalam menghadapi masalaah serta ketika 

menyelesaikan masalah tdak menuliskan kesimpulan secara rinci. Begitu pula dengan 

Sumadi Suryabrata (2007) yang menyatakan bahwa kepribadian extrovert dipengaruhi 

oleh dunia objektif berupa dunia di luar dirinya. Aspek pikiran, perasaan, dan tindakan 

ditentukan oleh lingkungan, baik lingkungan social maupun non social. 

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, 

Budiyono, dan Slamet (2016), siswa berkeperibadian extrovert melewati tahapan 

pemecahan masalah yaitu memahami masalah, yang mana siswa menganalisis dan 

menuliskan dengan tepat hal yang ditanyakan dan diketahui dari permasalahan, serta dapat 

memberikan alasan yang cukup mengenai hal yang ditanyakan. Pada tahap merencanakan, 

siswa memilih strategi untuk menyelesaikan masalah berupa rumus akan tetapi belum 

mengetahui tahap penyelesaian. Pada tahap melaksanakan strategi, siswa menjawab 

dengan rumus yang benar akan tetapi terdapat kekeliruan dalam pengoperasian. Pada tahap 

menemukan jawaban, siswa mengecek dan meyakini kebenaran jawaban.    

3.2.3 Perbedaan Proses Berpikir Subjek Tipe Kepribadian Introvert dan Extrovert 

Subjek berkepribadian introvert dan extrovert dalam menyelesaikan soal aljabar memiliki 

proses berpikir yang sama pada dua tahap pemecahan masalah yaitu memahami masalah 

dan membuat rencana penyelesaian. Pada tahap memahami masalah siswa introvert dan 

extrovert dapat mengungkapkan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kemudian 

pada tahap membuat rencana penyelesaian siswa introvert dan extrovert membuat konsep 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian, subjek berkepribadian introvert dapat menjelaskan dengan benar setiap 

langkah yang telah dibuat dan siswa cenderung menyelesaikan soal menggunakan konsep 

yang telah dipelajarinya. Sedangkan subjek berkepribadian extrovert menjalankan langkah 

yang telah dibuat menggunakan konsep tetapi sering gagal karena konsep tersebut belum 

dipahami. Pada tahap memeriksa kembali, subjek berkepribadian introvert memeriksa 
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kembali penyelesaian yang telah dibuat sebelum membuat kesimpulan atau melakukan 

evaluasi. Sedangkan subjek berkepribadian extrovert tidak memeriksa kembali 

penyelesaian yang telah dibuat dengan benar, sehingga sering terjadi kesalahan. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yang dilihat dari teori Polya untuk memetakan 

perbedaan yang ada pada setiap subjek secara lebih jelas dan rinci. Pada kasus subjek 

berkepribadian introvert, dalam menyelesaikan uji soal pertama dua subjek I dan II tidak 

memiliki banyak perbedaan yang signifikan. Hanya saja dalam melaksanakan rencana 

penyelesaian pada soal, subjek II lebih bai, karena ia terlebih dahulu meresapi dan 

memahami inti permasalahan serta menggunakan konsep yang telah dipelajari sehingga 

hasil yang didapatkan lebih baik. Berbeda dengan subjek I yang cenderung terburu-buru. 

Selanjutnya pada uji soal nomor dua, keduanya sama-sama menggunakan konsep, baik 

dalam perencanaan, penyelesaian, hingga evaluasi dari hasil yang mereka kerjakan. 

Berdasarkan hal tersebut, subjek I dan II yang memiliki tipe kepribadian introvert 

termasuk dalam indikator proses berpikir konseptual yaitu proses berpikir yang 

memecahkan masalah matematika menggunakan konsep yang terlah dipelajari. 

Pada kasus subjek yang berkepribadian extrovert, dalam menyelesaikan uji soal 

pertama, keduanya sama-sama menggunakan konsep meskipun belum memahami konsep 

tersebut, baik dalam proses memahami persoalan/masalah yang diajukan, proses berpikir, 

dan perencanaan maupun dalam proses evaluasi. Sebaliknya dalam menyelesaikan uji soal 

nomor dua, mereka berbeda. Perbedaan yang terlihat juga tidak begitu signifikan, hanya 

berbeda dalam proses perencanaan dimana subjek III lebih hati-hati dan teliti sehingga 

hasil yang didapatkan lebih baik, berbeda dengan subjek IV lebih terkesan tergesa-gesa 

sehingga seringkali menemukan kegagalan. Berdasarkan hal tersebut subjek III dan IV 

yang memiliki tipe kepribadian extrovert termasuk dalam indikator proses berpikir 

semikonseptual yaitu proses berpikir yang memecahkan masalah matematika 

menggunakan konsep meskipun konsep tersebut belum dipahami. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, setiap anak dengan keperibadian yang 

berbeda berdasarkan teori Polya dalam menguji pemahaman, proses berpikir dan 

perencanaan sampai pada evaluasi sangat berpengaruh. Kepribadian introvert dan 
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extrovert memiliki sumber energy yang berbeda untuk individunya sendiri, sehingga akan 

terdapat perbedaan proses berpikir yang akan diperoleh dari perbedaan aspek pikiran. 

Setiap kepribadian memiliki kecenderungan pada jenis soal aljabar tertentu dengan proses 

berpikir yang berbeda pula, yaitu kepribadian introvert lebih cepat menguasai soal dengan 

karakter yang simpel dan khusus serta dalam pemecahan masalah siswa berkepribadian 

introvert mengunakan proses berpikir konseptual, sedangkan kepribadian extrovert lebih 

cenderung pada jenis soal dengan karakter yang umum serta dalam pemecahan masalah 

siswa berkepribadian extrovert menggunakan proses berpikir semikonseptual. 
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