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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam pengembangan 

potensi diri manusia. Fahriany (2014) menyatakan pendidikan adalah proses 

belajar yang dilakukan secara aktif dan terencana untuk meningkatkan potensi 

diri dengan memanfaatkan siswa lain yang berpengalaman. Jumali, Surtikanti, 

Taurat, dan Sundari (2008) berpendapat pendidikan merupakan kegiatan yang 

dapat membimbing manusia menuju ke tingkat kedewasaan dan lebih 

mandiri. Pendidikan dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran untuk 

menstimulasi agar siswa aktif mengembangkan diri sehingga memiliki 

pengetahuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku menjadi terpelajar 

(Juwita, Gunowibowo & Nurhanurawati, 2014). Berdasarkan pendapat-

pendapat tersebut dapat disimpulkan pendidikan merupakan suatu kegiatan 

yang dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran sehingga mampu 

mengembangkan potensi dalam diri manusia agar memiliki pengetahuan dan 

lebih mandiri. Dengan demikian, proses merupakan hal yang penting dalam 

pendidikan, karena dengan proses kita dapat melihat sejauh mana langkah 

kita dalam mengembangkan potensi diri melalui kreativitas, aktif dan 

mandiri. Untuk mengembangkan potensi diri, salah satunya melalui 

pendidikan matematika di sekolah. 

Matematika dipelajari di semua jenjang pendidikan, mulai dari 

pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Goldenberg et al. (2009) 

mengatakan bahwa komponen utama dalam matematika sebagai disiplin ilmu 

adalah berpikir. Menurut Karnasih (2015), matematika berperan penting 

dalam membantu anak-anak memahami proses merubah keadaan nyata ke 

dalam bahasa matematika (mathematizing). Prayitno dan Subarinah (2012) 

berpendapat kemampuan yang diharapkan dari belajar matematika adalah 

siswa dapat memahami konsep, menalar, berkomunikasi, memecahkan 

masalah, dan mengimplementasikan matematika dalam kehidupan sehari-
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hari. Dengan kata lain konsep dalam matematika saling berhubungan. Dalam 

mempelajari matematika, siswa harus berpikir agar mampu memahami 

konsep-konsep matematika sehingga selanjutnya mampu menggunakan 

konsep-konsep tersebut secara tepat ketika menyelesaikan berbagai soal 

matematika. Matematika sangat berperan penting dalam ilmu pengetahuan, 

karena dengan mempelajari matematika, dapat meningkatkan daya nalar serta 

cara berpikir. 

Berpikir merupakan aktivitas mental yang dapat terjadi ketika siswa 

memikirkan suatu hal untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan 

masalah. Mulai dari aktivitas merumuskan masalah hingga menyelesaikan 

masalah seseorang akan melakukan aktivitas berpikir. Menurut King, 

Goodson, dan Rohani (2015), berpikir melibatkan proses penggunaan 

informasi dengan cara membentuk konsep, memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, dan memperlihatkannya dalam cara yang kritis atau kreatif. 

Berpikir merupakan proses yang meliputi beberapa ilmu dalam ranah kognitif 

yang tujuannya adalah pengambilan keputusan sehingga diperoleh suatu 

penyelesaian masalah (Suharna, 2018).  

Kemampuan berpikir diperlukan dalam pembelajaran matematika, agar 

siswa mampu memahami konsep-konsep matematika dengan tepat. Colley et 

al. (2017) mengatakan bahwa kemampuan berpikir memiliki hubungan 

dengan kemampuan matematika siswa, seperti kemampuan pemecahan 

masalah dan prestasi belajar siswa, karena dalam memecahkan masalah 

tentunya melibatkan proses berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Dua hal yang telah disebutkan di atas merupakan aspek yang penting dalam 

pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah dan prestasi 

belajar matematika merupakan aspek yang perlu ditingkatkan karena 

pembelajaran matematika erat kaitannya dengan pemecahan masalah. Siswa 

dikatakan memiliki kemampuan pemecahan masalah apabila memiliki 

kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan strategi yang 

tepat dalam menyelesaikan masalah. 
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Lestari dan Yudhanegara (2015) 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 (Luthfiananda, Mardiyana & Saputro, 2016). 

Angkotasan (2013) mengatakan berpikir reflektif adalah keterampilan 

siswa saat mengalami keraguan dalam memecahkan suatu permasalahan. 

Berpikir reflektif merupakan proses dimana siswa berpikir, mengingat 

kembali pengetahuan sebelumnya, mengamati, merumuskan suatu masalah 

baru yang berkaitan dengan pengetahuan lamanya hingga diperoleh 

keyakinan berdasarkan konsep dalam pemecahan masalah (Nindiasari, 2011). 

Menurut Suharna (2018), berpikir reflektif diawali dengan keraguan siswa, 

tapi siswa yang bersangkutan masih akan tetap menyelesaikan masalah. 

Berpikir reflektif merupakan suatu kegiatan berpikir yang dapat membuat 

siswa berusaha mengingat dan menghubungkan pengetahuan yang telah 

diperolehnya untuk menyelesaikan permasalahan baru yang berkaitan dengan 

pengetahuan lamanya.  

Menurut Kurniawati (2011), berpikir reflektif memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk memecahkan masalah dengan disertai alasan yang logis, 

mempertahankan pendapat mereka, menganalisis dan berpikir kembali ketika 

merespon atau memilih solusi yang berguna dalam memecahkan masalah. 

Peran penting dari berpikir reflektif yaitu sebagai sarana untuk mendorong 

siswa selama situasi pemecahan masalah karena memberikan kesempatan 

untuk melangkah mundur dan memikirkan startegi terbaik untuk mencapai 

tujuan (Choy, 2012). Faktor terpenting yang memisahkan pemikiran reflektif 

dari semua jenis berpikir adalah bahwa berpikir reflektif muncul sebagai 

solusi untuk menafsirkan, menampung pemikiran, menerjemahkan, 

mendapatkan dan memahami isu-isu berpikir dalam prediksi dan 

pengambilan keputusan untuk masa depan (Gurol, 2011). Berpikir reflektif 

juga dapat diterapkan pada semua siswa. Menurut Noer (2008), lingkungan 
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pembelajaran yang mendukung berpikir reflektif dapat tercipta apabila guru 

mengarahkan aktivitas pembelajaran di kelas melalui masalah. 

Sejalan dengan Suharna et al. (2020), bahwa berpikir reflektif diawali 

dengan “individual’s confusion”, maka jenis pertanyaan atau pemecahan 

masalah yang dapat digunakan untuk memahami pemikiran reflektif individu 

adalah pertanyaan atau permasalahan yang dapat menstimulus “individual’s 

confusion”. Salah satunya yaitu dengan masalah non rutin (Hong dan Choi, 

2011). Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang asing bagi siswa, 

sehingga dapat membuat siswa memiliki pemikiran reflektif (Hidajat et al. 

2019). Permasalahan non rutin dapat ditemui pada materi himpunan. 

Himpunan merupakan sekumpulan objek yang dapat dinyatakan dengan jelas 

sehingga dapat diketahui secara tepat mana objek yang bukan termasuk 

himpunan dan yang termasuk himpunan. Rhaudyatun (2017) memaparkan 

mempelajari materi himpunan merupakan mempelajari sebuah konsep, tidak 

memiliki rumus yang banyak, tapi menggunakan berbagai macam simbol, 

notasi, dan diagram. Karakteristik dasar materi himpunan dalam pemecahan 

masalah diantaranya berupa soal-soal cerita yang membutuhkan pemahaman 

konsep untuk dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan himpunan. Untuk menyelesaikan soal cerita pada materi 

himpunan, siswa diharuskan memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi 

atau Higher Order Thinking Skills (HOTS) agar dapat membaca dan 

memahami permasalahan sehingga siswa dapat menentukan urutan langkah 

selanjutnya yang harus digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. 

Soal matematika berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

merupakan soal matematika yang penyelesaiannya melibatkan proses 

penalaran dan berpikir tingkat tinggi sehingga dapat mengasah kemampuan 

siswa. Krathwohl (2002) memaparkan indikator untuk mengukur kemampuan 

berpikir tingkat tinggi ada tiga, yaitu: 1) Analyze (menganalisis), yaitu 

memisahkan materi menjadi bagian-bagian penyusunannya dan mendeteksi 

bagaimana suatu bagian berhubungan dengan bagian lain, 2) Evaluate 

(mengevaluasi), yaitu membuat keputusan berdasarkan kriteria yang standar, 



5 
 

 

seperti mengecek dan mengkritik, 3) Create (menciptakan), yaitu 

menempatkan elemen bersama-sama untuk membentuk suatu keseluruhan 

yang koheren atau membuat hasil yang asli, seperti menyusun, 

merencanakan, dan menghasilkan. Widana (2017) memaparkan karakteristik 

soal-soal higher order thinking skills yaitu: 1) mengukur kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, 2) berbasis permasalahan kontekstual, 3) menggunakan bentuk 

soal beragam.  

Wicasari dan Ernaningsih (2016) berpendapat bahwa kemampuan 

berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika akan meningkat 

jika siswa banyak berlatih menyelesaikan soal-soal berbasis HOTS. Menurut 

Nugroho, Rahayu, Santoso, dan Widodo (2018), dalam memecahkan soal 

berbasis HOTS diperlukan waktu untuk berproses, tidak bisa dilakukan secara 

instan. Kemampuan siswa dalam memahami dan memecahkan soal-soal 

berbasis HOTS berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap 

siswa dalam menghadapi sebuah soal dikenal dengan sebutan gaya kognitif. 

Slameto (2003) mendefinisikan gaya kognitif merupakan perbedaan antar 

siswa dalam menyimpan dan mengolah informasi. Heinemann (1995) 

mengemukakan bahwa gaya kognitif terdiri dari pola perilaku konsisten siswa 

dalam berpikir, mengingat dan memecahkan masalah. Witkin et al. (1977) 

memaparkan bahwa gaya kognitif dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: (1) 

Field Independent (FI) dan (2) Field Dependent (FD). Siswa dengan tipe gaya 

kognitif FI cenderung memilih belajar secara individual, menanggapi dengan 

baik, mencari informasi lebih banyak di luar konten yang telah ada, dan bebas 

(tidak bergantung kepada orang lain). Sedangkan siswa dengan tipe gaya 

kognitif FD cenderung memilih belajar dalam kelompok dan sesering 

mungkin berinteraksi dengan siswa lain atau guru, hanya mengikuti informasi 

yang sudah ada, dan memerlukan motivasi dapat berupa pujian atau dorongan 

dari luar. 

Dari pengertian gaya kognitif diperoleh keterkaitan antara gaya kognitif 

dengan pemecahan masalah, karena cara siswa dalam berpikir dapat 

menentukan keberhasilan dalam memecahkan masalah. Oleh sebab itu, dalam 
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pembelajaran, pemecahan masalah perlu memperhatikan gaya kognitif siswa 

agar membantu guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika. Dalam memecahkan suatu masalah, diperlukan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satu yang termasuk dalam 

kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah berpikir reflektif. Jadi, dalam 

memecahkan suatu masalah matematika diperlukan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, yaitu berpikir reflektif dengan memperhatikan gaya kognitif 

siswa. 

Delyana (2015) menyatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah adalah memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Menurut 

Mahmudah (2018), pada tanggal 8 Mei 2018 Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan meneyebutkan sebanyak 40% siswa kesulitan menjawab soal 

yang membutuhkan daya nalar tinggi (HOTS) pada Ujian Nasional 2018. 

Hasil survey PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 

2018, hasil belajar siswa di Indonesia tergolong rendah yang menduduki 

peringkat ke 72 dari 77 negara yang dievaluasi. Siswa di Indonesia masih 

rendah dalam menjawab soal yang membutuhkan penalaran yang tinggi dan 

analisis pemecahan masalah. Oleh karena itu, bisa berdampak pada nilai akhir 

yang kurang memuaskan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

peneliti tertarik ingin mengetahui cara berpikir reflektif siswa dalam 

memecahkan masalah himpunan berbasis HOTS ditinjau dari gaya kognitif 

Field Independent (FI) dan gaya kognitif Field Dependent (FD). Peneliti akan 

memaparkan hal ini pada penelitian dengan judul “Berpikir Reflektif dalam 

Memecahkan Masalah Matematika Berbasis Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) pada Materi Himpunan Ditinjau dari Gaya Kognitif.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana berpikir reflektif siswa dalam memecahkan masalah himpunan 

berbasis HOTS ditinjau dari gaya kognitif Field Independent (FI)? 

2. Bagaimana berpikir reflektif siswa dalam memecahkan masalah himpunan 

berbasis HOTS ditinjau dari gaya kognitif Field Dependent (FD)? 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan berpikir reflektif siswa dalam 

memecahkan masalah himpunan berbasis HOTS ditinjau dari gaya 

kognitif Field Independent (FI) dengan berpikir reflektif siswa dalam 

memecahkan masalah himpunan berbasis HOTS ditinjau dari gaya 

kognitif Field Dependent (FD). 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Menganalisis berpikir reflektif siswa dalam memecahkan masalah 

himpunan berbasis HOTS ditinjau dari gaya kognitif Field Independent 

(FI). 

2. Menganalisis berpikir reflektif siswa dalam memecahkan masalah 

himpunan berbasis HOTS ditinjau dari gaya kognitif Field Dependent 

(FD). 

3. Menganalisis persamaan dan perbedaan berpikir reflektif siswa dalam 

memecahkan masalah himpunan berbasis HOTS ditinjau dari gaya 

kognitif Field Independent (FI) dengan berpikir reflektif siswa dalam 

memecahkan masalah himpunan berbasis HOTS ditinjau dari gaya 

kognitif Field Dependent (FD). 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan baik 

secara langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini sebagai 

berikut. 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi 

kepada guru, calon guru dan pembaca lainnya untuk memperhatikan 

pendidikan bahwa siswa memiliki keterampilan berpikir reflektif untuk 

memecahkan masalah matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa untuk 

lebih memahami kemampuannya dalam berpikir reflektif dalam 

memecahkan soal himpunan berbasis HOTS. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru untuk 

mengetahui kemampuan berpikir reflekif siswa dalam memecahkan 

soal himpunan berbasis HOTS. 

c. Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu agar dapat meningkatkan 

kualitas siswa sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

terdapat di sekolah tersebut. 


