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Abstrak 

Pada dasarnya pendidikan merupakan  proses untuk mengembangkan potensi diri 

sendiri  sehingga dapat menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan.Dalam mengembangkan potensi diri diperlukan suatu  kreativitas agar 

seseorang dapat memiliki bermacam-macam kemungkinan dalam menyelesaikan 

suatu persoalan yang mungkin terjadi.Proses berpikir siswa  jugameliputi 

pengembangan kepercayaan diri dan disposisi untuk mencari, mengevaluasi, dan 

menggunakan informasikuantitatif dalam menyelesaikan soal dan mengambil 

keputusan. penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk deskriptif, gambaran 

atau sistematis, aktual dan akurat, sifat, situasi, kondisi atau fenomena dengan 

menggunakan data berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau obyek 

yang diamati secara utuh.Identifikasi proses berpikir siswa dalam menyelesaikan 

soal materi Relasi pada mata pelajaran  ditinjau dari perbedaan kepribadian siswa.  

Hasil penelitian proses berpikir yang memiliki kepribadian introvers memecahkan 

masalah cenderung lebih suka menyelesaikan dengan menyendiri dan lebih tertutup. 

Proses berpikir yang memiliki kepribadian ekstrovers dalam memecahkan masalah 

selalu bersikap positif dan percaya diri. 

Kata Kunci: Proses berpikir siswa, ditinjau dari  perbedaan kepribadian 

Abstract 

Basically, education is a process to develop the potential of themselves so that they 

can cope with any changes that occur in life. In developing the creative potential 

necessary for someone to have a variety of possibilities in solving a problem that 

may occur. The thinking of students also includes the development of confidence 

and disposition to seek, evaluate, and use quantitative information in solving 

problems and making decisions. qualitative descriptive study aimed to descriptive, 

description or systematic, timely and reliable, the nature, circumstances, conditions 

or phenomena by using the data in the form of words - written or spoken words of 

people or objects are observed in their entirety. Identify the thinking of students in 

solving Relation material on the subjects in terms of student personality differences. 

The results of the study think that has a personality introversive solve problems tend 



160 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.3, No. 2, September 2015 

ISSN: 2337-8166 
 

to prefer to settle with solitude and more enclosed. The thought process that has the 

personality ekstrovers in solving problems are always positive and confident. 

Keywords : students' thinking process , in terms of personality differences 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju 

berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi membuat aktivitas manusia semakin mudah dan cepat untuk mendapatkan 

informasi. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, karena Sumber Daya Manusia 

menentukan kemenangan dalam persaingan. Bagi individu yang mempunyai Sumber 

Daya Manusia tinggi mampu bersaing di era global ini, sedang individu yang 

mempunyai Sumber Daya Manusia rendah tidak akan mampu bersaing. Karena pada 

dasarnya pendidikan merupakan  proses untuk mengembangkan potensi diri sendiri  

sehingga dapat menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Dalam 

mengembangkan potensi diri diperlukan suatu  kreativitas agar seseorang dapat 

memiliki bermacam-macam kemungkinan dalam menyelesaikan suatu persoalan 

yang mungkin terjadi dalam menghadapi perubahan tersebut. Dalam hal ini, 

matematika memiliki peranan penting, karena merupakan ilmu dasar yang 

mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Soedjadi (2000 : 12) berpendapat bahwa matematika sudah berkembang 

sedemikian rupa sehingga terlalu sulit untuk dapat dikuasai sepenuhnya oleh para 

pakar. Oleh karena itu mempelajari matematika memerlukan tingkat pemahaman 

yang tinggi. Banyak siswa yang mengeluh dan menganggap matematika tidak 

menarik dan menakutkan. 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana 

proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan 

kemampuan siswa yang memiliki kepribadian tipe introvers dan tipe ekstrovers 

sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa 
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menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan kemampuan siswa yang memiliki 

kepribadian tipe introvers dan ekstrovers.  

Menurut Ahmadi (2003:81), “Berpikir adalah aktivitas psikis yang intensional, 

dan terjadi apabila seseorang menjumpai masalah yang harus dipecahkan”. 

Seseorang berfikir menghubungkan pengertian satu dengan  pengertian yang lainnya 

dalam rangka mendapatkan persoalan yang harus dihadapi. Dalam pemecahan 

masalah setiap orang berbeda-beda. Sedangkan  menurut para ahli (dalam 

Suryabrata, 1987:54) beranggapan “Berpikir adalah kelangsungan tanggapan-

tanggapan subyek yang berpikir pasif”. Suryabrata (1987:54) mendefinisikan 

”berpikir adalah  proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses atau 

jalannya”. Soemanto (2007:31) mendefinisikan “Berpikir adalah meletakkan 

hubungan antar bagian pengetahuan yang diperoleh manusia yang mencakup segala 

konsep, gagasan dan pengertian yang telah dimiliki seseorang tersebut”. Setiap orang 

pada dasarnya mempunyai bakat kreatif dan kemampuan untuk mengungkapkan 

dirinya secara kreatif, meskipun masing-masing dalam kadar dan bidang yang 

berbeda-beda. 

Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif yaitu 

merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran atau 

sistematis, aktual dan akurat, sifat, situasi, kondisi atau fenomena dengan 

menggunakan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau obyek 

diamati secara utuh.Deskriptif tentang proses berpikir siswa dalam menyelesakan 

pada soal cerita matematika ditinjau dari perbedaan kepribadian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil seabagai berikut: 

1. Subyek dari kelompok berkemampuan matematika tinggi. 

a. Memahami soal 

Dalam memahami soal siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan, mampu memahami soal dengan baik serta mampu menjelaskan 

kembali maksud dari soal. 
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b. Merencanakan penyelesaian 

Dalam merencanakan penyelesaian siswa mampu menggunakan beberapa 

informasi untuk merencanakan penyelesaian serta mampu merencanakan langkah-

langkah penyelesaian. 

c. Melaksanakan penyelesaian 

Dalam melaksanakan penyelesaian siswa mampu menggunakan beberapa informasi 

yang ada untuk menyelesaikan soal dan memberikan jawaban yang benar. 

d. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Dalam memeriksa kembali hasil yang diperoleh siswa melakukan pengecekan 

kembali pada proses dan hasil serta membuat sebuah kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil seabagai berikut: 

2. Subyek dari kelompok berkemampuan matematika Sedang. 

a. Memahami soal 

Dalam memahami soal siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan, tidak mampu memahami soal dengan baik.  

b.  Merencanakan penyelesaian 

Dalam merencanakan penyelesaian siswa mampu menggunakan beberapa informasi 

untuk merencanakan penyelesaian tetapi kurang mampu merencanakan langkah-

langkah penyelesaian. 

c. Melaksanakan penyelesaian 

Dalam melaksanakan penyelesaian siswa mampu menggunakan beberapa informasi 

yang ada untuk menyelesaikan soal dan memberikan jawaban yang kurang tepat. 

d. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Dalam memeriksa kembali hasil yang diperoleh siswa melakukan pengecekan 

kembali pada proses dan  jawaban serta membuat sebuah kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil seabagai berikut: 

3.  Subyek dari kelompok berkemampuan matematika Rendah. 

a. Memahami soal 

Dalam memahami soal siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan, tidak mampu memahami soal dengan baik.  
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b. Merencanakan penyelesaian 

Dalam merencanakan penyelesaian siswa menggunakan beberapa informasi untuk 

merencanakan penyelesaian serta kurang mampu merencanakan langkah-langkah 

penyelesaian. 

c. Melaksanakan penyelesaian 

Dalam melaksanakan penyelesaian siswa mampu menggunakan satu penggal 

informasi yang ada untuk menyelesaikan soal serta memberikan jawaban yang 

tidak tepat 

d. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Dalam memeriksa kembali hasil yang diperoleh siswa tidak melakukan 

pengecekan kembali pada proses dan  jawaban serta tidak membuat sebuah 

kesimpulan. 

 

Simpulan 

Berdasarkan tes penyelesaian soal dan warcaya wancara dapat diambil simpulan 

sebagai berikut:  

1. Proses berpikir yang memiliki kepribadian tipe introvers 

Dalam memecahkan masalah tipe introvers cenderung lebih suka menyelesaikan 

dengan menyendiri dan lebih tertutup. Tipe introvers merupakan orang pemikir  

dan memikirkan jauh ke depan. Tetapi tipe introvers dalam menyampaikan 

pendapat dan menjelaskan sebuah jawaban kurang percaya diri. Kekurangan dari 

tipe introvers susah untuk berinteraksi dengan temannya dalam menyelesaikan 

soal. 

2.  Proses berpikir yang memiliki kepribadian tipe ekstrovers 

Tipe ekstrovers proses berpikirnya tidak canggung untuk berbicara dengan orang 

banyak yang belum dikenal, dalam memecahkan masalah selalu bersikap positif 

dan percaya diri. Tipe ekstrovers tidak suka belajar sendirian, dia membutuhkan 

teman untuk memecahkan masalah. 
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