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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses berpikir peserta didik 

di MTs. Darul Huda Ngoro Mojokerto semester Ganjil, tahun pelajaran 

2013-2014. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

sampel tiga orang peserta didik yang berpikir secara konseptual, 

semikonseptual dan komputasional. Dalam melakukan analisis proses 

berpikir, peserta didik diklasifikasikan ke dalam kelompok “berpikir 

konseptual”, “berpikir semikonseptual”, dan “berpikir komputasional”. 

Dan dari kegiatan ini diperoleh kesimpulan “kelompok peserta didik 

berkemampuan tinggi cenderung memiliki proses berpikir konseptual”, 

“kelompok peserta didik berkemampuan sedang memiliki konsep 

berpikir semikonseptual”, dan “kelompok peserta didik berkemampuan 

rendah memiliki proses berpikir komutasional”. 

Kata Kunci: Cara Berpikir Konseptual, Semikonseptual, dan 

Komputasional 

 

Abstract 

This research purpose for express think process raise participant in MTs. 

Darul Huda Ngoro Mojokerto uneven educate, lesson study 2013-2014. 

This method is descriptive qualitative with three sample raise participant 

think conceptual, halfconceptual, and computasional. In execute analysis 

think process, raise participant inclassification to deep group “conceptual 

think”, “halfconceptual think”, and “computasional think”.  And from 

this activity consecution achievement “group raise participant high able 

lean have raise participant conceptual think”, “group raise participant 

medium able have think concept halhconceptual”, and “group raise 

participant low able have think process computasional”. 

Key Word: Think manner conceptual, halfconceptual, and 

computasional 
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Pendahuluan  

 Salah satu dari pelajaran tentang bilangan di sekolah menengah dan menjadi 

sorotan utama dalam penelitian adalah pecahan. Dalam pokok bahasan pecahan akan 

dipelajari tentang “konsep pecahan”, “operasi pada pecahan”, “pecahan senilai” dan 

juga “pecahan dalam soal cerita”. Adapun alasan pemilihan materi pecahan dalam 

penelitian ini dikarenakan sebagian peserta didik sekolah menengah mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep dan menyelesaikan soal-soal terkait dengan 

pecahan. Matematika memiliki karakteristik yang dapat merangkum definisi 

matematika secara umum. 

 Menurut pendapat Soedjadi (2000:13) karakteristik matematika adalah tidak 

terdapat definisi tunggal tentang matematika yang telah disepakati. Meski demikian, 

setelah sedikit mengalami masing-masing definisi yang saling berbeda itu dapat terlihat 

adanya ciri-ciri khusus atau karakteristik yang dapat merangkum pengertian secara 

umum. Beberapa karakteristik itu adalah: (1) memiliki objek kajian abstrak, (2) 

bertumpu pada kesempatan, (3) berpola pikir deduktif, (4) memiliki simbol yang kosong 

dari arti, (5) memperhatikan semesta pembicaraan, dan (6) konsisten dalam sistemnya. 

 Menurut pendapat Hudoyo (2001:96) untuk memahami karakteristik matematika 

maka harus dipahami hakikat matemtika. Yang artinya karakteristik matematika adalah 

berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur dan hubungan-hubungannya yang diatur 

menurut urutan yang logis. Beberapa karakteristik matematika adalah: (1)memiliki 

objek kajian abstrak, (2) bertumpu pada kesempatan, (3) berpola pikir deduktif, (4) 

memiliki simbol yang kosong dari arti, (5) memperhatikan semesta pembicaraan, dan 

(6) konsisten dalam sistemnya. 

 Sedangkan menurut pendapat Wardhani (2004:96) karakteristik matematika itu 

dibangun oleh manusia, sehingga dalam pembelajaran matematika, pengetahuan 

matematika harus dibangun oleh peserta didik. Pembelajaran matematika menjadi lebih 

efektif jika guru memfalisitasi peserta didik menemukan dan memecahkan masalah 

dengan menerapakan pembelajaran bermakna. 

 Teori perkembangan kognitif menurut pendapat Piaget (f.J. Monks, 2006:221) 

adalah salah satu pioner yang menggunakan filsafat kontruktivistik dalam proses 

belajar. Piaget menyatakan bahwa anak membangun sendiri skemanya serta 
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membangun konsep-konsep melalui pengalamannya-pengalamannya. Piaget 

membedakan perkembangan kognitif seseorang anak menjadi empat taraf: 

a. Taraf Sensorimotor, yakni perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 0-2 

tahun. 

b. Taraf Praoperasional, yakni perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 2-7 

tahun. 

c. Taraf Konkret Operasional, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 

7-11 tahun. 

d. Tahap Formal Operasi, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 11-

15 tahun. 

 Menurut Teori Vygotsky (A.M.P. Knoers, 2006:235) sama-sama berpendapat 

dengan Piaget, bahwa setiap peserta didik membentuk pengetahuan, yaitu apa yang 

diketahui peserta didik bukanlah kopi dari apa yang mereka temukan di dalam 

lingkungan, tetapi sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan peserta didik sendiri melalui 

bahasa. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripitf kualitatif yang artinya 

metode penelitian yang lebih bersifat seni (kurang pola), dan disebut metode 

interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap 

data yang ditemukan di lapangan. (Sugiyono, 2010:13). Penelitian menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, karena dalam peneitian ini digunakan pendekatan kualitatif 

sedangkan data-data yang diperoleh dideskripsikan untuk menggambarkan proses 

berpikir peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan pecahan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Musser menyajikan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita ke dalam 

bagan sebagai berikut: (Gary L. Musser dan William F. Burger, 2000:103) 
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        Situasi Nyata            Situasi Model 

 

  

  

  

 

 

GAMBAR 1. ALUR MENYELESAIKAN SOAL CERITA 

 Menurut bagan di atas peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita dalam 

penelitian ini harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Merumuskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

2. Menyusun rencana pemecahan yakni dengan merubah soal bentuk cerita ke 

dalam model matematika, dalam tahap ini perlu dianalisis hubungan antara yang 

diketahui dan yang ditanyakan 

3. Melaksanakan rencana pemecahan berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada 

matematika sehingga diperoleh hasil akhirnya. 

4. Memeriksa kembali serta mengembalikan jawaban soal pada jawaban asal sesuai 

yang diminta pada soal dan biasanya ditandai dengan kata “jadi” pada awal 

kalimat. 

 Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yakni hasil tes dan hasil 

wawancara. Adapun penjelasan tentang masing-masing sumber adalah sebagai berikut: 

1. Tes 

 Salah satu instrumen dalam penelitian ini adalah tes. Tes yang diberikan oleh 

peneliti diberikan sebanyak dua kali. Tes I disusun untuk mengetahui tingkat 

kemampuan peserta didik sedangkan tes II disusun untuk mengetahui proses berpikir 

peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan pecahan. 

2. Wawancara 

Soal 

Jawaban 

Soal 

 

Abstraksi 

Model Matematika 

Operasi Pemecahan 

Jawaban Model 

Tafsir 
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 Setelah subyek penelitian terpilih, peneliti melakukan wawancara. Wawancara 

yang digunakan adalah wawancara baku terbuka yang didukung oleh pedoman 

wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Meminta kepada peserta didik untuk menjelaskan hasil penyelesaiannya mulai 

dari apa yang diketahui, ditanya, dan jawabannya dengan bahasa mereka sendiri. 

b. Menanyakan kepada peserta didik konsep apa yang mereka gunakan dalam 

pemecahan jawaban pada soal tersebut. 

c. Menanyakan kepada peserta didik apakah langkah yang mereka tempuh  sudah 

benar. 

Selama jalannya penelitian, peneliti menemukan adanya penyampaian 

konsepyang kurang benar, hal ini dibuktikan dari 25 peserta didik hanya 1 peserta didik 

yang mampu menjawab soal cerita dengan urutan jawaban yang sesuai. 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Guru Mapel Matematika, 

peserta didik cenderung tidak menerima penjelasan guru tentang penyelesaian soal 

cerita secara sistematis. Rata-rata peserta didik lebih suka jika diberikan penjelasan 

tentang penyelesaian soal secara smart (rumus cepat) sehingga ketika peneliti 

menginginkan hasil jawaban dari soal cerita secara sistematis peserta didik cenderung 

tidak dapat mengerjakan dengan baik. 

Berdasarkan analisis dari tes I, kelompok berkemampuan rendah lebih banyak, 

hal ini menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang kurang mampu untuk 

melakukan operasi hitung pada pecahan terutama pada soal cerita, terlebih pada peserta 

didik yang masuk pada kelompok berkemampuan rendah. 

Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap salah satu 

subyek dari 3 kelompok yang terbentuk, yakni 1 subyek dari kelompok berkemampuan 

tinggi.Berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara terhadap subyek pertama pada soal 

nomor satu, dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut: 

1. Subyek mampu mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal dengan kalimat  

sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 1 (S1.1). Jadi hal ini 

memenuhi indikator K.1.1. 
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2. Subyek mampu mengungkapkan apa yang ditanya dalam soal menggunakan 

bahasa sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 1 (S1.1). Jadi 

hal ini memenuhi indikator K.1.2. 

3. Subyek dalam menjawab cenderung menggunakan konsep yang telah ia pelajari, 

hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 3 dan   poin 4 (S1.3 – S1.4). 

Jadi hal ini memenuhi indikator K.1.3. 

4. Subyek mampu menjelaskan langkah yang ditempuh sesuai dengan konsep yang 

telah dipelajari,  hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 5 dan poin 6 

(S1.5 dan S1.6). Jadi hal ini memenuhi indikator K.1.4. 

Berdasarkan analisis di atas, menunjukkan bahwa subyek dalam menyelesaikan 

soal cerita lebih banyak memenuhi indikator pertama. Berpedoman pada aturan 

dalam bab III dapat disimpulkan bahwa  proses berpikir subyek adalah konseptual. 

Berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara terhadap subyek pada soal nomor 

dua, dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut: 

1. Subyek mampu mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal dengan kalimat  

sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 1 (S1.1). Jadi hal ini 

memenuhi indikator K.1.1. 

2. Subyek mampu mengungkapkan apa yang ditanya dalam soal menggunakan 

bahasa sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 1 (S1.1). Jadi 

hal ini memenuhi indikator K.1.2. 

3. Subyek dalam menjawab cenderung menggunakan konsep yang telah ia pelajari, 

hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 3 sampai dengan poin 5 (S1.3 – 

S1.5). Jadi hal ini memenuhi indikator K.1.3. 

4. Subyek mampu menjelaskan langkah yang ditempuh sesuai dengan konsep yang 

telah dipelajari,  hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 2 sampai 

dengan poin 5 (S1.2 dan S1.5). Jadi hal ini memenuhi indikator K.1.4. 
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TABEL 1.  INDIKATOR PROSES BERPIKIR 

Konseptual Semikonseptual Komputasional 

1. Mampu mengungkapkan 

dengan kalimat sendiri 

yang diketahui dalam 

soal. (K.1.1) 

 

 

2. Mampu mengungkapkan 

dengan kalimat sendiri 

yang ditanya dalam soal. 

(K.1.2) 

 

3. Dalam menjawab 

cenderung menggunakan 

konsep yang sudah 

dipelajari. (K.1.3) 

 

4. Mampu menjelaskan 

langkah yang ditempuh 

(K.1.4) 

 

1. Kurang mampu 

mengungkapkan 

dengan kalimat 

sendiri yang 

diketahui dalam soal. 

(K.2.1) 

2. Kurang mampu 

mengungkapkan 

dengan kalimat 

sendiri yang ditanya 

dalam soal. (K.2.2) 

3. Dalam menjawab 

cenderung 

menggunakan konsep 

yang sudah dipelajari 

walaupun tidak 

lengkap. (K.2.3) 

4. Tidak sepenuhnya 

mampu menjelaskan 

langkah yang 

ditempuh. (K.2.4) 

1. Tidak mampu 

mengungkapkan 

dengan kalimat 

sendiri yang 

diketahui dalam soal. 

(K.3.1) 

2. Tidak mampu 

mengungkapkan 

dengan kalimat 

sendiri yang ditanya 

dalam soal. (K.3.2) 

3. Dalam menjawab 

cenderung lepas dari 

konsep yang telah 

dipelajari. (K.3.3) 

 

 

4. Tidak mampu 

menjelaskan 

langkah-langkah 

yang ditempuh. 

(K.3.4) 

(http://ejournal.unesa.ac.id/article.../article, 20 Oktober  2013, 05:51 WIB). 

Berdasarkan analisis di atas, menunjukkan bahwa subyek dalam menyelesaikan 

soal cerita lebih banyak memenuhi indikator pertama. Berpedoman pada aturan dalam 

bab III dapat disimpulkan bahwa  proses berpikir subyek adalah konseptual. 

Berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara terhadap subyek kedua pada soal 

nomor satu, dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut: 

1. Subyek mampu mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal dengan kalimat  

sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 1 (S2.1). Jadi hal ini 

memenuhi indikator K.1.1. 

2. Subyek kurang mampu mengungkapkan apa yang ditanya dalam soal 

menggunakan bahasa sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada 

poin 1 (S2.1). Jadi hal ini memenuhi indikator K.2.2. 

3. Subyek dalam menjawab cenderung menggunakan konsep yang telah ia pelajari 

walaupun tidak lengkap, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 4 

dan   poin 5 (S2.4 danS2.5). Jadi hal ini memenuhi indikator K.2.3. 

http://ejournal.unesa.ac.id/article.../article
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4. Subyek tidak sepenuhnya mampu menjelaskan langkah yang ditempuh sesuai 

dengan konsep yang telah dipelajari,  hal ini sesuai dengan pernyataan subyek 

pada poin 3 dan poin 6 (S2.3 dan S2.6). Jadi hal ini memenuhi indikator K.2.4. 

Berdasarkan analisis di atas, menunjukkan bahwa subyek dalam menyelesaikan 

soal cerita lebih banyak memenuhi indikator kedua. Berpedoman pada aturan dalam bab 

III dapat disimpulkan bahwa  proses berpikir subyek adalah semikonseptual. 

Berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara terhadap subyek kedua pada soal 

nomor dua, dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut: 

1. Subyek mampu mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal dengan kalimat  

sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 1 (S2.1). Jadi hal ini 

memenuhi indikator K.1.1. 

2. Subyek kurang mampu mengungkapkan apa yang ditanya dalam soal 

menggunakan bahasa sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 1 

(S2.1). Jadi hal ini memenuhi indikator K.2.2. 

3. Subyek dalam menjawab cenderung menggunakan konsep yang telah ia pelajari 

walaupun tidak lengkap, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 3 

sampai dengan poin 5 (S2.3 -S2.5). Jadi hal ini memenuhi indikator K.2.3. 

4. Subyek tidak sepenuhnya mampu menjelaskan langkah yang ditempuh sesuai 

dengan konsep yang telah dipelajari,  hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada 

poin 2 sampai dengan poin 5 (S2.2 dan S2.5). Jadi hal ini memenuhi indikator K.2.4. 

Berdasarkan analisis di atas, menunjukkan bahwa subyek dalam menyelesaikan 

soal cerita lebih banyak memenuhi indikator kedua. Berpedoman pada aturan dalam bab 

III dapat disimpulkan bahwa  proses berpikir subyek adalah semikonseptual. 

Berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara terhadap subyek ketiga pada soal 

nomor satu, dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut: 

1. Subyek tidak mampu mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal dengan 

kalimat  sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 1 sampai 

dengan poin 3 (S3.1 – S3.3). Jadi hal ini memenuhi indikator K.3.1. 

2. Subyek tidak mampu mengungkapkan apa yang ditanya dalam soal 

menggunakan bahasa sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 4 

(S3.4). Jadi hal ini memenuhi indikator K.3.2. 



219 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.2, No.2, September 2014 

ISSN: 2337-8166 
 

3. Subyek dalam menjawab cenderung lepas konsep yang telah dipelajari, hal ini 

sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 5 (S3.5). Jadi hal ini memenuhi 

indikator K.3.3. 

4. Subyek tidak mampu menjelaskan langkah yang ditempuh sesuai dengan konsep 

yang telah dipelajari,  hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 5 dan poin 

8 (S3.5 dan S3.8). Jadi hal ini memenuhi indikator K.3.4. 

Berdasarkan analisis di atas, menunjukkan bahwa subyek dalam menyelesaikan 

soal cerita lebih banyak memenuhi indikator ketiga. Berpedoman pada aturan dalam bab 

III dapat disimpulkan bahwa  proses berpikir subyek adalah komputasional. 

Berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara terhadap subyek ketiga pada soal 

nomor dua, dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut: 

1. Subyek tidak mampu mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal dengan 

kalimat  sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 1 sampai 

dengan poin 3 (S3.1 – S3.3). Jadi hal ini memenuhi indikator K.3.1. 

2. Subyek tidak mampu mengungkapkan apa yang ditanya dalam soal 

menggunakan bahasa sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 3 

(S3.3). Jadi hal ini memenuhi indikator K.3.2. 

3. Subyek dalam menjawab cenderung lepas konsep yang telah dipelajari, hal ini 

sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 4 (S3.4). Jadi hal ini memenuhi 

indikator K.3.3. 

4. Subyek tidak mampu menjelaskan langkah yang ditempuh sesuai dengan konsep 

yang telah dipelajari,  hal ini sesuai dengan pernyataan subyek pada poin 4 dan poin 

6 (S3.4 dan S3.6). Jadi hal ini memenuhi indikator K.3.4. 

Berdasarkan analisis di atas, menunjukkan bahwa subyek dalam menyelesaikan 

soal cerita lebih banyak memenuhi indikator ketiga. Berpedoman pada aturan dalam bab 

III dapat disimpulkan bahwa  proses berpikir subyek adalah komputasional. 
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Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses berpikir peserta 

didik kelas VII MTs. Darul Huda Ngoro tahun pelajaran 2013/2014 dalam 

menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan pecahan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kelompok peserta didik berkemampuan tinggi, cenderung memiliki proses 

berpikir konseptual. Hal tersebut ditunjukkan bahwa dalam menyelesaikan soal 

cerita, peserta didik lebih banyak memenuhi indikator pertama, yaitu: mampu 

mengungkapkan dengan kalimat sendiri yang diketahui dalam soal (memenuhi 

indikator K.1.1), mampu mengungkapkan dengan kalimat sendiri yang ditanya 

dalam soal (memenuhi indikator K.1.2), cenderung menggunakan konsep yang 

sudah dipelajari (memenuhi indikator K.1.3), mampu menjelaskan langkah yang 

ditempuh (memenuhi indikator K.1.4). 

2. Kelompok peserta didik berkemampuan sedang, cenderung memiliki proses 

berpikir semikonseptual. Hal tersebut ditunjukkan bahwa dalam menyelesaikan 

soal cerita, peserta didik lebih banyak memenuhi indikator kedua, yaitu: kurang 

mampu mengungkapkan dengan kalimat sendiri yang ditanya dalam soal 

(memenuhi indikator K.2.2),  menggunakan konsep yang sudah dipelajari 

walaupun tidak lengkap (memenuhi indikator K.2.3), tidak sepenuhnya mampu 

menjelaskan langkah yang ditempuh (memenuhi indikator K.2.4). 

3. Kelompok peserta didik berkemampuan rendah, cenderung memiliki proses 

berpikir komputasional. Hal tersebut ditunjukkan bahwa dalam menyelesaikan 

soal cerita, peserta didik lebih banyak memenuhi indikator ketiga, yaitu: peserta 

didik tidak mampu mengungkapkan dengan kalimat sendiri yang diketahui 

dalam soal (memenuhi indikator K.3.1), tidak mampu mengungkapkan dengan 

kalimat sendiri yang ditanya dalam soal (memenuhi indikator K.3.2), tidak 

sesuai dengan konsep yang sudah dipelajari (memenuhi indikator K.3.3), tidak 

mampu menjelaskan langkah yang ditempuh (memenuhi indikator K.3.4). 
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