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Abstrak 

 

Dalam proses memperoleh pengetahuan, siswa tunanetra mengalami 

proses berpikir. Siswa tunanetra dalam penelitian ini yang mengalami 

gangguan penglihatan tidak dapat dibantu dengan alat optik apapun. 

Ketika siswa memecahkan masalah, akan terjadi kondisi tidak setimbang 

(disequilibrium) antara pengetahuan yang sudah ada dan pengetahuan 

yang diterima. Untuk mencapai kesetimbangan (equilibrium) antara 

siswa dengan lingkungan, maka siswa akan mengalami proses asimilasi 

dan akomodasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

proses berpikir siswa tunanetra dalam memecahkan masalah matematika 

materi geometri. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tahun ajaran 2014/2015 di SMPLB YPAB A Surabaya kelas IX. 

Penentuan subjek dilakukan dengan melakukan wawancara kepada guru 

matematika dengan ketentuan siswa tunanetra buta total yang memiliki 

kemampuan komunikasi baik. Uji kredibilitas dalam penelitian ini 

menggunakan pantas/kaya(rich) yaitu deskripsi tebal yang dapat 

digunakan untuk membuat keputusan dalam hal transferabilitas karena 

peneliti menjelaskan dengan detail partisipan atau setting studinya. 

 

Kata Kunci: Proses Berpikir, Siswa Tunanetra, Memecahkan Masalah    

Matematika, Geometri   

 

Abstract 

 

In the process of gaining knowledge, blind students experience the 

process of thinking. Blind students in this study who experienced visual 

impairment can not be helped by any optical instrument. When students 

solve the problem, there will be no equilibrium conditions 

(disequilibrium) between existing knowledge and the knowledge 

received. To achieve balance (equilibrium) between students with the 

environment, the students will experience the process of assimilation and 

accommodation. The purpose of this study was to describe the thinking 

of students with visual impairments in solving problems geometry. The 
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research is a descriptive study using a qualitative approach. The research 

in the academic year 2014/2015 in Surabaya SMPLB YPAB A class IX. 

The determination made by an interview subject to the provisions math 

teacher totally blind blind students who have good communication skills. 

Test credibility in this study using inappropriate / rich that is thick 

description that can be used to make decisions in terms of transferability 

because the researchers explain in detail the participants or study setting.  

 

Keywords:  Thinking Process, Blind Students, Problem Solve, Geometry 

 

Pendahuluan  

Dalam proses memperoleh pengetahuan, siswa akan mengalami proses berpikir. 

Siswa dikatakan berpikir bila siswa itu melakukan kegiatan mental dan orang yang 

belajar matematika melakukan kegiatan mental. Menurut Suriasumantri (2009:52) 

Siswa dikatakan berpikir bila siswa itu melakukan kegiatan mental dan orang yang 

belajar matematika pasti melakukan kegiatan mental. Dalam berpikir, siswa akan 

menyusun hubungan antara bagian-bagian informasi yang direkam sebagai pengertian-

pengertian. Proses berpikir dapat didefinisikan sebagai proses menghasilkan 

representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi 

secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, 

imajinasi, dan pemecahan masalah (Suharnan, 2005:280). 

Merujuk pendapat di atas, proses berpikir pada penelitian ini adalah suatu 

kegiatan mental yang dimulai dari proses sensori sampai pengolahan untuk mencari 

hubungan antara info baru dengan pengetahuan lama yang berhasil dipanggil kembali 

dari memori jangka panjang sehingga dapat memecahkan masalah. Berpikir merupakan 

proses dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses atau jalannya. Untuk 

menunjukkan struktur kognitif yang mendasari pola-pola tingkah laku yang 

terorganisasi, Piaget menggunakan istilah skema dan adaptasi (Desmita, 2011:102). 

Skema berkembang sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Skema 

mencakup kategori pengetahuan dan proses perolehan pengetahuan tersebut (Piaget 

dalam Susanto, 2011:59). Skema yang berupa kategori pengetahuan tersebut digunakan 

pemiliknya untuk membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia.  

Dalam proses perkembangan kognitif hubungan siswa dengan lingkungan sangat 

penting. Dengan adaptasi ini, kemampuan mental siswa akan berkembang sesuai dengan 
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lingkungannya. Proses berpikir siswa dapat diamati melalui dua proses, yaitu asimilasi 

dan akomodasi. Menurut Ormrod (2009:41), 

“asimilasi merupakan proses merespon terhadap suatu objek atau 

peristiwa sesuai dengan skema yang telah dimiliki, sedangkan 

akomodasi merupakan proses merespon suatu peristiwa baru dengan 

memodifikasi skema yang telah ada sehingga sesuai dengan objek atau 

peristiwa baru, atau membentuk skema yang sama sekali baru yang 

sesuai dengan objek atau peristiwa yang dialami”.  

Ketika siswa memecahkan masalah, akan terjadi ketidakseimbangan 

(disequilibrium) antara pengetahuan yang sudah ada dan yang baru diterima. Piaget 

mengemukakan bahwa setiap organisme yang ingin mengadakan adaptasi dengan 

lingkungannya harus mencapai kesetimbangan antara aktivitas individu dengan 

lingkungan (asimilasi) dan aktivitas lingkungan dengan individu (akomodasi) (Desmita, 

2011:103). Untuk mencapai equilibrium antara siswa dengan lingkungan, maka 

peristiwa asimilasi dan akomodasi harus mencapai kesetimbangan (equilibrium) antara 

pengetahuan lama dan pengetahuan baru. 

Keberhasilan pembelajaran matematika di sekolah dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Salah satu diantaranya adalah faktor lingkungan (baik lingkungan sosial maupun 

lingkungan alam  melalui kemampuan inderanya). Dalam diri sesorang terdapat satu sisi 

menonjol yang biasa disebut sebagai kelebihan. Selain kelebihan, setiap manusia juga 

mempunyai kekurangan. Kekurangan ini bisa berupa kekurangan fisik maupun 

kekurangan mental. Kekurangan mental dapat dipastikan mempengaruhi belajar siswa. 

Sedangkan tidak semua kekurangan fisik dapat menghambat siswa dalam belajar. Salah 

satu contoh kekurangan fisik yang dapat menghambat siswa dalam belajar adalah 

keterbatasan dari fungsi indera penglihatan.  

Menurut Widdjajantin (1996:6) siswa tunanetra adalah siswa yang tidak dapat 

menggunakan penglihatannya dan bergantung pada indera lain, seperti pendengaran, 

perabaan atau penciuman. Siswa tunanetra menggunakan indera pendengaran, perabaan, 

atau penciuman sebagai alat indera utama untuk membantu proses belajar. Dengan 

indera pendengaran, siswa tunanetra mampu menerima informasi melalui suara 

sehingga mampu mendeteksi arah, sumber, dan jarak suatu objek informasi. Melalui 

bau yang dicium, siswa bisa mengenal seseorang, lokasi objek, serta membedakan jenis 

benda. Siswa tunanetra akan mengenal bentuk, posisi, ukuran, dan perbedaan 
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permukaan melalui indera perabaan. Indera perabaan juga digunakan siswa tunanetra 

ketika membaca dan menulis huruf braille. Huruf braille berupa titik-titik yang 

ditimbulkan sebagai pengganti huruf, angka, dan simbol yang biasa dibaca oleh orang 

awas.   

Berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan juga, Geniofam (2010:12) membagi 

siswa tunanetra menjadi dua kelompok yaitu buta total dan low vision. Siswa dikatakan 

buta total jika tidak mampu melihat sama sekali cahaya dari luar. . Sedangkan siswa 

dikatakan low vision jika masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, dengan 

ketajaman 6/21. Artinya berdasarkan tes, siswa hanya mampu melihat pada jarak 6 

meter sedangkan pada siswa awas dapat dilihat pada jarak 21 meter. Dalam penelitian 

ini, siswa yang akan diteliti adalah siswa tunanetra yang gangguan penglihatannya tidak 

dapat dibantu dengan alat optik apapun. Siswa tunanetra dalam kelompok ini disebut 

siswa tunanetra buta total dan selanjutnya dalam penelitian ini disebut siswa tunanetra. 

Suatu persoalan yang merupakan masalah bagi siswa yang satu belum tentu 

menjadi masalah bagi siswa yang lain. Menurut Ruseffendi (1988:335) “masalah dalam 

matematika adalah suatu persoalan yang bisa diselesaikan tanpa menggunakan cara atau 

algoritma yang rutin”. Persoalan merupakan masalah bagi siswa jika persoalan itu tidak 

dikenalnya. Dengan kata lain, siswa belum memiliki prosedur atau algoritma tertentu 

untuk menyelesaikan masalah. Suatu persoalan merupakan masalah bagi siswa apabila 

siswa tersebut berminat untuk menyelesaikannya.  

Dalam penelitian ini, masalah matematika adalah suatu persoalan yang tidak 

dapat diselesaikan oleh siswa tunanetra menggunakan cara rutin. Sedangkan masalah 

matematika yang digunakan adalah masalah untuk menemukan. Hal ini berdasarkan 

Polya (1937:156) yang menyatakan bahwa masalah untuk menemukan lebih penting 

dalam matematika elementer, sedangkan masalah untuk membuktikan lebih penting 

dalam matematika lanjut. 

Pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk 

menemukan solusi atau jalan keluar suatu masalah yang spesifik (Solso, 2007: 434). 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah yang kita hadapi sehingga menuntut 

seseorang untuk membuat cara dalam menanggapi, memilih, dan menguji respons yang 

didapatkan. Menurut Cagne (dalam Ruseffendi 1988:335) pemecahan masalah adalah 
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tipe belajar yang tingkatnya paling tinggi dan kompleks dibandingkan dengan tipe 

belajar lainnya. Siswa harus mampu menyelesaikan masalah baik dari kesiapan mental 

maupun pengetahuan terlepas dari apakah pada akhirnya sampai atau tidak pada 

jawaban. 

Selanjutnya Polya (1973:6) menjelaskan langkah-langkah dalam memecahkan 

masalah yang harus dilakukan, yaitu: 

1. Memahami masalah 

2. Menyusun rencana 

3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Hal ini disebabkan penelitian ini menggunakan data kualitatif yang 

dideskripsikan untuk menghasilkan gambaran yang mendalam serta terperinci mengenai 

proses berpikir siswa tunanetra dalam memecahkan masalah maematika yang berkaitan 

dengan geometri. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali, memaparkan atau 

mendeskripsikan proses berpikir yang digunakan siswa tunanetra dalam memecahkan 

masalah geometri. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2014/2015. Sedangkan 

waktu pengambilan data untuk penelitian ini adalah tanggal 7 Agustus 2014 sampai 

dengan 14 Agustus 2014  dan bertempat di SMPLB A YPAB Gebang putih Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa tunanetra SMPLB A YPAB Surabaya kelas 

IX, subjek dalam penelitian ini adalah siswa tunanetra buta total yang memiliki 

kemampuan berkomunikasi dengan baik. Untuk memilih subjek tersebut peneliti 

melakukan wawancara dengan guru tentang siswa yang memenuhi kriteria subjek yang 

diinginkan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pemberian soal, think aloud, dan introspection. Untuk menilai ketepatan 

(akurasi) salah satu validasi yang bisa digunakan yaitu pantas/kaya(rich) yaitu deskripsi 

tebal yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam hal transferabilitas karena 

peneliti menjelaskan dengan detail partisipan atau setting studinya. 

Hasil dan Pembahasan  

Setelah membaca soal, SP menyatakan belum pernah mengerjakan soal seperti 

ini dan merasa soal ini sulit. SP merasa kesulitan menghadapi soal tersebut dengan 
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mengungkapkan bahwa biasanya diketahui rusuk dan yang ditanyakan volumenya. Hal 

ini berarti ketika SP menghadapi SPM yang menuntut siswa untuk menentukan volume 

jika rusuknya empat kali lebih panjang dari rusuk kubus awal yang diketahui 

volumenya, SP merasa bingung dan kesulitan sehingga soal tersebut merupakan 

masalah bagi SP. 

Disamping itu, tingkah laku SP yang diam sambil meraba soal juga 

menunjukkan bahwa SP mengalami disequilibrium. Ketika peneliti mengajukan 

pertanyaan, SP dapat menjawab dengan lancar dan benar apa yang diketahui yaitu 

volume kubus, apa yang ditanyakan yaitu volume kubus yang baru, dan kondisi apa 

yang ada pada soal yaitu rusuk dari volume kubus harus dicari terlebih dahulu kemudian 

rusuknya diperpanjang empat kali. Berdasarkan hal tersebut berarti dalam diri SP telah 

terdapat skema tentang bangun ruang kubus. Perilaku ini menunjukkan bahwa SP 

mengalami proses asimilasi. 

Ketika peneliti melakukan introspection dengan mengajukan pertanyaan tentang 

apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dan kondisi apa yang ada pada soal, SP dapat 

menjawab dengan benar dan lancar. Dengan demikian nampak bahwa skema yang 

dimiliki SP sudah mengalami perubahan dari SP yang  menyatakan sulit menghadapi 

SPM dan belum pernah mengerjakan soal yang serupa menjadi bisa menyebutkan 

informasi penting yang disajikan dalam soal. Dalam hal ini SP telah mengalami kondisi 

setimbang(equlibrium) melalui proses akomodasi.  

Jawaban SP ketika ditanya cara mengerjakannya sudah  benar yaitu dengan cara 

“diakarkan”. Hal ini berarti SP mengalami proses asimilasi. Akan tetapi, ketika peneliti 

bertanya lebih lanjut apa yang diakarkan SP diam mengisyaratkan kebingungan 

sehingga nampak bahwa SP  mengalami kondisi tidak setimbang (disequilibrium). 

Setelah diam SP menjawab intinya dibagi 3. Peneliti bertanya apa yang dibagi 3, SP 

menyatakan bukan dibagi 3 tetapi angka berapa dipangkatkan 3 sehingga nampak SP 

mengalami proses akomodasi.  

Peneliti menyimpulkan bahwa SP sudah bisa mengoperasikan akar pangkat 3 

tetapi tidak bisa menyebutkan nama operasi untuk menentukan panjang rusuk kubus. 

Dengan demikian SP mengalami kondisi setimbang (equilibrium) pada tahap 
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perencanaan meskipun SP hanya menentukan sebagian langkah yang akan ditempuh 

untuk menjawab soal. 

Ketika peneliti menanyakan cara mencari rusuk yang diketahui volumenya, SP 

menjawab dengan cara dibagi 3. Peneliti melanjutkan pertanyaan tentang apa yang 

dibagi 3 dan SP diam kemudian mengungkapkan alasan dibagi 3 dari rumus kubus 𝑥 ×

𝑥 × 𝑥. Data ini menunjukkan bahwa bahwa SP mengalami serangkaian proses asimilasi 

dan akomodasi. SP sebenarnya mengetahui operasi yang akan digunakan yaitu akar 

pangkat 3, tetapi SP tidak bisa mengungkapkan nama operasi yang akan digunakan 

yaitu menyebutnya dengan dibagi tiga. SP terdiam lalu bergumam tidak jelas. SP 

mengutarakan bahwa rusuknya 7 dan mendapatkan angka 7 dari coba-coba. SP 

mencoba mencari bilangan pangkat tiga 5 karena 53 = 125 sehingga ditemukanlah 

angka 7. Dengan demikian nampak bahwa kondisi SP sudah setimbang (equilibrium). 

Setelah mendapatkan rusuk kubus semula, SP mencari rusuk kubus yang baru sebagai 

berikut kutipan transkip think aloud dan introspection.  

pada langkah selanjutnya SP mengalikan 7 dan 4 sehingga didapatkan rusuk 

yang baru yaitu 28 cm. Setelah mengetahui panjang rusuk kubus 28 cm, SP bingung dan 

merasa kesulitan menentukan hasil dari 28 × 28 × 28. Dalam mengerjakan perkalian, 

SP mengalikan dengan puluhan terdekat untuk mempermudah. SP menghitung 28 × 28 

dengan mengalikan ke puluhan terdekat. SP mengalikan dengan cara susun pendek 

biasa, tetapi SP mengalikannya dari depan sebagaimana tertulis dalam kutipan think 

aloud tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa SP salah dalam menghitung 784 × 28. 

Kesalahan SP terlihat dari cara mengalikannya. 

Berdasarkan perkalian yang dilakukan SP, peneliti kurang bisa memahami cara 

perkalian yang dilakukan SP sehingga di lain waktu peneliti memberikan soal ratusan 

dikalikan dengan puluhan yaitu 549 × 27. Jawaban dan cara SP benar dapat 

disimpulkan bahwa saat mengerjakan SPM, SP lupa cara mengalikan susun pendek 

angka ratusan dengan puluhan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh cara SP ketika 

menghitung 28 × 28. SP menghitung 28 dengan angka puluhan terlebih dahulu, 

sedangkan angka puluhan terletak di depan. Sehingga ketika menghitung perkalian 

dengan cara susun pendek SP mengalikan dengan angka yang ada di depan terlebih 
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dahulu. SP hanya menilai sebatas keyakinannya bahwa pekerjaan yang telah dilakukan 

benar. SP tidak menganalisis kembali dan tidak merefleksi hasil yang diperoleh.  

Berdasarkan hasil tertulis SP,diperoleh temuan penelitian sebagai berikut. SP 

tiba-tiba menuliskan √343 = 7. Penulisan tersebut tidak tepat karena jika penulisan 

√343 berarti akar pangkat dua dari 343, dan hasil dari akar pangkat dua dari 343 adalah 

18,520 bukan 7. Selain itu SP juga tiba-tiba mengalikan hasil akar 7 dengan 4. 

Penulisan tersebut tidak dapat dikatakan benar secara sistematika matematika. SP 

seharusnya menuliskan  

√343
3

= 7 

7 × 4 = 28 

28 × 28 × 28 = 784 × 28 

784 × 28 = 18.520 

 Dengan demikian dapat diketahui sistematika penulisan model matematika SP dalam 

menyelesaikan soal salah. 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tersebut, peneliti membuat 

kesimpulan tentang proses berpikir siswa tunanetra dalam memecahkan masalah 

matematika materi geometri berdasarkan masing-masing langkah pemecahan 

masalah sebagai berikut. 

1. Memahami masalah 

Awal mula membaca soal siswa diam dan terus meraba soal dalam tulisan braille 

untuk mengetahui data yang disajikan dalam soal. Siswa  dapat menyebutkan 

dengan benar dan lancar data apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan kondisi 

apa yang ada pada soal. Siswa dapat mendeskripsikan soal dengan bahasanya 

sendiri.  

2. Menyusun rencana 

Pada langkah perencanaan ini siswa mengaitkan informasi di soal dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki. siswa menemukan dan menetapkan teknik yang 

akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Akan tetapi, siswa hanya menentukan 

sebagian kecil langkah yang akan ditempuh untuk menjawab soal. 

3. Melaksanakan rencana 
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Siswa mula-mula melakukan perhitungan secara berulang-ulang untuk menentukan 

jawaban. Langkah yang direncanakan sudah dilaksanakan sehingga siswa 

memperoleh jawaban benar dan dapat menjelaskan proses perolehan hasil 

meskipun harus melalui kesalahan terlebih dahulu.  

4. Memeriksa kembali 

SP hanya melakukan penilaian sebatas keyakinannya bahwa jawaban yang 

diperoleh benar tanpa menganalisis kembali hasil jawaban tersebut. SP juga tidak 

merefleksi apa yang telah dilakukan selama memecahkan masalah. 
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