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Abstrak 
Pada dasarnya objek yang dibahas dalam mempelajari matematika bukanlah benda konkret, 

benda yang dapat dipegang atau diraba, meskipun mungkin berasal dari permasalahan nyata 

atau konkret. Ini menunjukkan bahwa objek dasar matematika merupakan objek pikiran. Hal ini 

senada dengan pendapat Soedjadi (2000: 3) bahwa objek dasar matematika yang berupa fakta, 

konsep, operasi atau relasi dan prinsip merupakan objek mental atau objek pikiran. Pertanyaan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana proses kognitif siswa kelas IV SD dalam pemecahan 

masalah matematika yang terkait dengan sifat komutatif penjumlahan bilangan cacah. tujuan 

penelitian untuk memperoleh gambaran proses kognitif siswa kelas IV SD dalam pemecahan 

masalah matematika yang terkait dengan sifat komutatif penjumlahan bilangan cacah. 
 

PENDAHULUAN 

Pada dasarnya objek yang 

dibahas dalam mempelajari matematika 

bukanlah benda konkret, benda yang 

dapat dipegang atau diraba, meskipun 

mungkin berasal dari permasalahan 

nyata atau konkret. Ini menunjukkan 

bahwa objek dasar matematika 

merupakan objek pikiran. Hal ini senada 

dengan pendapat Soedjadi (2000: 3) 

bahwa objek dasar matematika yang 

berupa fakta, konsep, operasi atau relasi 

dan prinsip merupakan objek mental 

atau objek pikiran. 

Mengingat objek dasar 

matematika merupakan objek mental 

atau objek pikiran, maka upaya 

mengaktifkan kembali pengetahuan 

awal dan pola berpikir yang pernah 

dipelajari siswa tentang matematika, 

bukanlah upaya yang mudah. Oleh 

sebab itu dalam belajar, siswa 

diharapkan dapat mengingat kembali 

materi awal untuk menerima informasi 

baru. Aktivitas mental yang perlu 

dilakukan siswa adalah 

mengidentifikasi setiap objek 

matematika yang sesuai dengan yang 

ada dalam ingatannya dan berusaha 

mencari kembali dalam ingatannya jika 

telah dilupakan.  

 Keterbatasan kemampuan 

ingatan manusia (lupa) disebabkan oleh 

faktor-faktor berpikir tertentu. Menurut 

Slavin (2000: 187), teori pemrosesan 

informasi mengidentifikasi adanya 

peristiwa interferens dan retroaktif 

sebagai penyebab peristiwa lupa. 

Interferens terjadi karena informasi 

yang telah dimiliki tercampur dengan 

informasi lain atau disingkirkan oleh 

informasi lain. Retroaktif terjadi karena 

informasi yang telah dipelajari, seakan-

akan hilang karena informasi ini 

tercampur dengan informasi baru yang 

mirip dengan informasi terdahulu. 

Peristiwa interferens dan retroaktif juga 

dialami oleh siswa yang sementara 

belajar, karena selain menyimpan 

informasi, mereka juga belajar atau 

menerima berbagai informasi lain. 

Inilah yang menyebabkan siswa kurang 

siap dalam memulai aktivitas 

membentuk pengetahuan  baru 

matematika. 

 Suatu pengetahuan dapat 

dimiliki siswa jika siswa itu sendiri aktif 

membentuk pengetahuan tersebut. Cara 

ini mengharuskan siswa secara aktif 

menggunakan pengalaman atau 

pengertian yang dimiliki dan terkait 

dengan pengetahuan yang akan 

dibentuk. Oleh sebab itu sangat 

diperlukan pengaktifan pengetahuan 

awal siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Glasersfeld (dalam Suparno, 
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1997: 20), salah satu kemampuan yang 

diperlukan dalam pembentukan 

pengetahuan adalah kemampuan 

mengingat dan mengungkapkan 

kembali pengalaman. 

Pengetahuan yang dimiliki 

seseorang selalu disimpan dalam 

ingatan. Ingatan (memory) menunjuk 

pada proses penyimpanan atau 

pemeliharaan informasi sepanjang 

waktu (maintaining information 

overtime). Hampir semua aktivitas 

seseorang selalu melibatkan aspek 

ingatan. Oleh sebab itu, ingatan menjadi 

sesuatu yang amat penting di dalam 

proses kognitif seseorang (Matlin, 

1989: 69). Ingatan sangat berhubungan 

dengan otak. Otak yang mengatur 

proses ingatan manusia.  

Proses kognitif tidak dapat 

diamati secara langsung. Tidak 

seorangpun di antara kita yang dapat 

melihat apa yang terjadi di dalam 

pikiran individu yang sedang belajar, 

membuat keputusan, atau memecahkan 

masalah, namun para peneliti cukup 

cerdik untuk menerjemahkan proses-

proses kognitif yang sedang diteliti ke 

dalam respons-respons tertentu yang 

dapat diukur atau diamati.  

Beberapa ahli psikologi dan ahli 

pendidikan (Winkel 2005: 119) 

berpendapat, konsepsi-konsepsi tentang 

belajar yang telah dikenal, tidak satupun 

yang mempersoalkan proses-proses 

kognitif yang terjadi selama belajar. 

Proses-proses semacam itu menyangkut 

berpikir dan bernalar. Pengetahuan dan 

pemahaman tentang belajar tidak hanya 

menerangkan mengapa siswa berhasil 

dalam usahanya belajar, tetapi juga 

membantu untuk mencegah terjadi 

penyimpangan selama belajar itu dan, 

sekali terjadi kesalahan selama periode 

belajar, untuk mengoreksinya.  

Sejalan dengan pendapat para 

ahli di atas, Jones (2006: 4) mempunyai 

pengalaman selama menjadi guru 

matematika, Ia menemukan bahwa 

pemecahan masalah merupakan salah 

satu tugas yang sulit untuk banyak 

siswa. Hal yang terpenting adalah 

mengetahui bagaimana aktivitas 

berpikir siswa ketika memecahkan 

masalah. Aktivitas berpikir siswa ketika 

memecahkan masalah merupakan 

proses kognitif. Bagaimanapun sebagai 

guru harus mengetahui apa yang sedang 

dipikirkan siswa ketika mereka 

memecahkan masalah, karena jika siswa 

membuat kesalahan maka guru dapat 

membantu siswa untuk memperbaiki 

kesalahan tersebut. 

Dalam kaitannya dengan 

berpikir, para ahli psikologi kognitif 

mengatakan bahwa pada manusia 

terbentuk struktur mental atau 

organisasi mental. Pengetahuan 

terbentuk melalui proses 

pengorganisasian pengetahuan baru 

dengan struktur yang telah ada setelah 

pengetahuan baru tersebut 

diinterpretasikan oleh struktur yang ada.   

Individu merupakan partisipan aktif 

dalam proses memperoleh dan 

menggunakan pengetahuan. Individu 

berpikir secara aktif dalam membentuk 

wawasannya tentang kenyataan, 

memilih aspek-aspek penting dari 

pengalaman untuk disimpan dalam 

ingatan, atau digunakan dalam 

pemecahan masalah.  

Untuk dapat mengetahui 

pemahaman siswa tentang pemecahan 

masalah matematika, siswa perlu 

merepresentasikan ide matematika 

seperti konsep/prinsip yang telah ada di 

benaknya. Janvier (1987: 28) 

mengatakan, representasi sebagai 

gambaran mental memungkinkan 

matematika menjadi transparan.  

Berpikir tentang ide matematika 

merupakan representasi internal. 

Representasi internal tidak dapat 

diamati karena ada di dalam mental. 

Melalui representasi eksternal, dapat 
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diketahui penalaran siswa tentang ide 

matematika tersebut. 

Berbagai penelitian yang 

berhubungan dengan pemecahan 

masalah telah dilakukan para ahli 

matematika. Marshall (1984: 195) 

menemukan bahwa hasil belajar 

pemecahan masalah lebih rendah 

daripada hasil belajar pemahaman 

konsep matematika dan komputasi. 

Hasil penelitian National Assessment of 

Educational Progress (NAEP) di 

Amerika (Carpenter dkk, dalam 

Fennema, 1981: 190) menyatakan 

bahwa jumlah siswa yang dapat 

menjawab dengan benar soal komputasi 

sebesar 70%, sedangkan untuk 

pemecahan masalah hanya sebesar 20%. 

 Pemecahan masalah merupakan 

sasaran akhir pembelajaran di SD, 

karena pemecahan masalah sebagai 

aplikasi dari keterampilan berhitung, 

baik dengan angka bulat, angka 

pecahan, dan desimal (Dessart, 1981: 

23). Dengan mengutip dari National 

Councill of Teachers of Mathematics, 

Brewer (1992: 38) menyatakan bahwa 

pemecahan masalah harus menjadi 

pusat perhatian semua cabang 

matematika, terutama pembelajaran 

matematika di SD.  

 Salah satu topik pemecahan 

masalah matematika yang diajarkan 

pada siswa kelas IV SD adalah 

pemecahan masalah matematika yang 

terkait dengan sifat komutatif 

(pertukaran) penjumlahan bilangan 

cacah. Sifat tersebut merupakan 

pengetahuan awal yang harus dikuasai 

siswa sebelum mereka mempelajari 

materi pemecahan masalah matematika 

yang terkait dengan sifat komutatif 

penjumlahan bilangan bulat.  

Dari pengamatan peneliti pada 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Latihan 

SPG Ambon tanggal 26 Agustus 2007, 

saat guru mengajarkan materi 

pemecahan masalah yang terkait dengan 

sifat komutatif penjumlahan bilangan 

cacah, materi disajikan dengan urutan: 

(1) mengajarkan teori, (2) memberikan 

contoh soal, dan (3) memberikan soal 

latihan. Guru memberikan soal latihan 

sebagai berikut. 

Tentukan hasil dari: 

32 + 47 = ... 

47 + 32 = ... 

Siswa menjawab seperti contoh yang 

diberikan oleh guru, yaitu: 

            
              Gambar 1 Pekerjaan Siswa 

kemudian guru menyimpulkan bahwa 

32 + 47 = 47 + 32.  

Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa hanya bekerja secara prosedural 

dan memahami matematika tanpa 

penalaran. Inilah yang menyebabkan 

siswa kurang mempunyai kesempatan 

untuk mengembangkan pikirannya 

dalam pemecahan masalah. Menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, 

bahwa salah satu tujuan diberikannya 

pengajaran matematika di SD/MI yaitu 

agar peserta didik memiliki kemampuan 

memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh.  

Terkait dengan hal ini guru 

dapat mengubah soal latihan tersebut 

dalam bentuk pemecahan masalah, 

sehingga siswa tidak hanya 

menggunakan sifat komutatif 

penjumlahan bilangan cacah, namun 

dapat pula menemukan sifat tersebut.  

Dari jawaban siswa, guru dapat 

mengetahui bagaimana proses kognitif 

siswa dalam pemecahan masalah.  

Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti ingin mengkaji proses 

kognitif siswa kelas IV SD dalam 
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pemecahan masalah matematika yang 

terkait dengan sifat komutatif 

penjumlahan bilangan cacah. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan pertanyaan 

penelitian, maka tujuan penelitian untuk 

memperoleh gambaran proses kognitif 

siswa kelas IV SD dalam pemecahan 

masalah matematika yang terkait 

dengan sifat komutatif penjumlahan 

bilangan cacah.  

PEMBAHASAN 

Teori Pemrosesan Informasi Dan 

Proses Kognitif 

1. Teori Pemrosesan Informasi  

Slavin (2000: 175) mengatakan, 

teori pemrosesan informasi merupakan 

teori kognitif tentang belajar yang 

menjelaskan pengolahan, penyimpanan, 

dan pemanggilan kembali pengetahuan 

dari pikiran. Gambar 2 di bawah ini 

menunjukkan urutan pemrosesan 

informasi. 

 

 

 
                                                                                            
 

                                                                                                             Pengulangan       Pemanggilan                     

                                                                                                            dan pengkodean  kembali 

 

 

 

 
                                             Lupa                                  

                                                                                                                     

                                                                                                                                       Pengulangan                                                                                                                               

                                                                                                                     Lupa 

Gambar 2 Urutan Pemrosesan Informasi (Slavin 2000: 175) 

 

Penjelasan urutan pemrosesan 

informasi pada Gambar 2.1 disarikan 

dalam tulisan Slavin (2000: 175 – 180) 

sebagai berikut.  

a. Komponen pertama dari sistem 

ingatan yang dijumpai oleh 

informasi yang masuk adalah 

register penginderaan. Register 

penginderan menerima sejumlah 

besar informasi dari indera dan 

menyimpannya dalam waktu yang 

sangat singkat, tidak lebih dari dua 

detik. Bila tidak terjadi sesuatu 

proses terhadap informasi yang 

disimpan dalam register 

penginderaan itu, maka dengan 

cepat informasi itu akan hilang. 

Sesaat setelah rangsangan diterima 

oleh indera, otak segera mulai 

bekerja memproses stimulus itu. 

Oleh sebab itu, gambaran atau 

bayangan sensori yang ada dalam 

benak kita tidak tepat sama seperti 

apa yang dilihat, didengar, atau 

dirasakan; gambaran itu merupakan 

apa yang dipersepsikan indera kita. 

Persepsi dari stimulus tidak 

langsung seperti penerimaan 

stimulus; persepsi itu dipengaruhi 

oleh status mental kita, pengalaman 

Stimulus  

dari luar 

Register 

penginderaan 

Pemrosesan 

awal 

Ingatan  

jangka panjang 

Ingatan kerja 

atau ingatan 

jangka pendek  
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masa lalu, pengetahuan, motivasi, 

dan banyak lagi faktor lainnya. 

b. Informasi yang dipersepsi seseorang 

dan mendapat perhatian ditransfer 

ke komponen kedua dari sistem 

ingatan, yaitu ingatan jangka pendek 

(short-term memory). Ingatan 

jangka pendek adalah sistem 

penyimpan yang dapat menyimpan 

informasi dalam jumlah yang 

terbatas hanya dalam beberapa 

detik. Ingatan jangka pendek 

merupakan bagian ingatan di sinilah 

informasi yang terkini dipikirkan 

disimpan. Pikiran-pikiran yang kita 

sadari pada suatu saat tertentu 

disimpan di dalam ingatan jangka 

pendek kita. Bila kita berhenti 

berpikir tentang sesuatu maka 

sesuatu itu hilang dari ingatan 

jangka pendek. 

Informasi dapat masuk ke ingatan 

jangka pendek dari register 

penginderaan atau dari komponen 

dasar ketiga sistem ingatan, yaitu 

ingatan jangka panjang (long-term 

memory). Seringkali keduanya 

terjadi pada waktu yang bersamaan. 

Satu cara untuk menyimpan 

informasi di dalam ingatan jangka 

pendek adalah memikirkan tentang 

informasi itu atau mengucapkannya 

berkali-kali. Proses 

mempertahankan suatu butir 

informasi dalam ingatan jangka 

pendek dengan cara mengulang-

ulang disebut menghafal atau 

rehearsal.  

Menghafal sangat penting dalam 

belajar, karena semakin lama suatu 

butir tinggal dalam ingatan jangka 

pendek, semakin besar kesempatan 

butir itu akan ditransfer ke ingatan 

jangka panjang. Tanpa pengulangan, 

kemungkinan butir itu akan tinggal 

di ingatan jangka pendek lebih dari 

sekitar 30 detik. Karena ingatan 

jangka pendek mempunyai kapasitas 

yang terbatas, maka informasi itu 

dapat hilang karena terdesak oleh 

informasi lainnya. 

Ingatan jangka pendek diyakini 

mempunyai kapasitas 5 sampai 9 

bits informasi. Bagaimanapun juga 

setiap bit tertentu dapat 

mengandung informasi yang banyak 

sekali. 

c. Komponen yang ketiga, yaitu ingatan 

jangka panjang merupakan tempat 

menyimpan informasi untuk periode 

waktu beberapa menit sampai 

bertahun-tahun dan memiliki 

kapasitas yang sangat besar. 

Informasi yang tersimpan dalam 

ingatan jangka panjang tidak pernah 

hilang, mungkin saja hanya sekedar 

kehilangan kemampuan untuk 

menemukan kembali informasi yang 

tersimpan.  

 Berdasarkan penjelasan urutan 

pemrosesan informasi pada Gambar 2.1 

di atas maka informasi yang akan 

diingat pertama-tama harus sampai pada 

indera seseorang. Kemudian diterima 

dan ditransfer dari register penginderaan 

ke ingatan jangka pendek. Selanjutnya 

diproses lagi untuk ditransfer ke ingatan 

jangka panjang.  

Interpretasi seseorang terhadap 

rangsangan dikatakan sebagai persepsi. 

Menurut Matlin (1989) dan Solso 

(1995), persepsi adalah suatu proses 

penggunaan pengetahuan yang telah 

dimiliki (yang disimpan dalam ingatan) 

untuk mendeteksi atau memperoleh dan 

menginterpretasi rangsangan yang 

diterima oleh alat indera seperti mata, 

telinga, dan hidung. Dengan perkataan 

lain, persepsi merupakan suatu proses 

menginterpretasi atau menafsirkan 

informasi yang diperoleh melalui alat 

indera manusia. Misalnya sewaktu 

seseorang melihat sebuah gambar, 

membaca tulisan, atau mendengarkan 

suara tertentu, ia akan melakukan 

interpretasi berdasarkan pengetahuan 
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yang dimilikinya yang relevan dengan 

hal-hal itu. 

Terkait dengan persepsi, sangat 

diperlukan perhatian dari seseorang 

terhadap rangsangan yang diterima oleh 

alat inderanya. Matlin (1989: 47) 

mengatakan, perhatian (attention) 

adalah proses konsentrasi pikiran atau 

pemusatan aktivitas mental (attention is 

a concentration of mental activity). 

Proses perhatian melibatkan pemusatan 

pikiran pada tugas tertentu, sambil 

berusaha mengabaikan stimulus lain 

yang mengganggu. Dengan kata lain, 

perhatian melibatkan proses seleksi 

terhadap objek yang hadir pada saat itu.   

Atkinson (1979: 7) mengatakan, 

mengolah informasi berarti informasi 

yang diterima melalui penginderaan 

diolah dengan berbagai cara dan 

digabungkan dengan informasi yang 

sudah ada dalam ingatan, diubah, dan 

ditata kembali. Atkinson (1979: 2) 

kembali mengatakan, menyimpan 

informasi berarti mempertahankan 

informasi di dalam ingatan. 

Dalam ingatan jangka panjang, 

informasi dapat disimpan secara lebih 

parmanen. Tetapi dalam penyimpanan 

ini diperlukan berbagai strategi kognitif, 

seperti melatih informasi secara 

berulang-ulang atau mengorganisirnya 

dalam kelompok-kelompok yang 

dikenal (Mar`at, 2007: 50).  

Selanjutnya menurut Atkinson 

(1979: 222), informasi yang tersimpan 

dalam ingatan dapat dipanggil kembali. 

Pemanggilan kembali informasi dari 

ingatan, berarti mengingat kembali 

informasi. Dalam proses mengingat 

kembali, seseorang dapat mengingat 

kembali informasi yang diingat tanpa 

hadirnya objek tertentu. Dengan 

demikian mengingat kembali dapat 

disebabkan oleh sesuatu dari dalam, 

bukan karena pengaruh objek tertentu. 

Terkadang seseorang mendapat 

kesulitan untuk mengingat kembali 

informasi (lupa). 

Fenomena lupa merupakan 

kegagalan seseorang di dalam 

memanggil atau mengingat kembali 

informasi yang telah disimpan dalam 

ingatan (Solso 1995: 218). Ini berarti 

fenomena lupa terhadap suatu informasi 

disebabkan karena informasi itu tidak 

pernah digunakan lagi. Dengan 

demikian informasi yang tersimpan 

dalam ingatan, bukan berarti bahwa 

informasi itu akan tetap tinggal atau 

tersimpan dengan baik tanpa digunakan 

lagi.  

Dari uraian di atas maka 

dapatlah dikatakan bahwa teori 

pemrosesan informasi digambarkan 

sebagai suatu urutan kejadian atau 

peristiwa dalam pikiran seseorang. 

Ingatan sangat memegang peranan 

dalam pemrosesan informasi, karena 

ingatan merupakan jantung dari fungsi 

intelektual manusia. Tanpa ingatan, 

seseorang tidak dapat 

merepresentasikan suatu informasi 

dengan baik. 

 

2. Proses Kognitif 

Teori kognitif memandang 

individu sebagai pemroses informasi 

yang aktif, sehingga individu tersebut 

mampu merepresentasikan setiap 

informasi sesuai dengan tingkat 

pengetahuan yang dimiliki dan 

menjadikannya sebagai struktur 

representasi pengetahuan berupa frame 

atau berupa skema yang disimpan 

dalam ingatan (memory) (Skemp, 1982; 

Solso, 1995).  

 

 

Menurut Solso (1995: 10), 

“Representation: how 

information, derived from 

sensory experiences, is 

symbolized and combined with 

the things stored in the brain.”  
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(Representasi berkaitan dengan 

bagaimana informasi diperoleh 

dari pengalaman inderawi, 

disimbolkan dan digabungkan 

dengan berbagai hal yang 

disimpan dalam pikiran). 

 

Hudojo (2002: 427) 

membedakan dua macam representasi 

yang terkait dengan belajar matematika, 

yaitu representasi internal dan 

representasi eksternal. Representasi 

internal adalah berpikir tentang ide 

matematika yang memerlukan pikiran 

seseorang bekerja atas dasar ide 

tersebut. Sedangkan representasi 

eksternal adalah mengkomunikasikan 

ide matematika tersebut dalam wujud: 

verbal, gambar, dan benda konkret.  

Pendapat Hudojo ini 

menunjukkan bahwa untuk memikirkan 

ide-ide matematika, siswa perlu 

menyajikan ide-ide tersebut secara 

internal, yaitu dengan cara memberi 

kesempatan memikirkan untuk 

menelaah apa saja yang terkandung 

dalam ide. Penggunaan representasi 

eksternal dalam mengkomunikasikan 

ide-ide matematika bertujuan untuk 

mempengaruhi terbentuknya 

representasi internal yang konsisten 

dengan ide yang terdapat dalam pikiran 

siswa. Dengan demikian terdapat relasi 

antara representasi internal dan 

representasi eksternal, sehingga 

pemahaman siswa terhadap ide 

matematika dapat ditelusuri melalui 

representasi eksternal.  

Kegiatan pembentukan asosiasi 

dalam pikiran tidak dapat diamati secara 

langsung. Proses ini bersifat internal, 

tetapi mengendalikan respon individu 

yang kelihatan. Proses pembentukan 

asosiasi pikiran merupakan proses 

kognitif.  Berikut ini dikemukakan 

beberapa pengertian proses kognitif. 

(a) Jones (2006: 17) mendefinisikan 

proses kognitif sebagai proses 

mental individu  yang dapat 

dipahami sebagai pemrosesan 

informasi. 

(b) Menurut Someren (1994 :19), 

proses kognitif seseorang dapat 

dinyatakan sebagai pemrosesan 

informasi.  

(c) Dalam Dictionary, proses kognitif 

didefinisikan sebagai “process 

involved in obtaining and storing 

knowledge” (proses yang 

dilibatkan dalam memperoleh dan 

menyimpan pengetahuan) 

(http://www.thefree 

dictionary.com/attention). 

(d) Susento (2006: 32) mendefinisikan 

proses kognitif sebagai kegiatan 

pemrosesan informasi dalam pikiran 

seseorang yang meliputi 

representasi dan transformasi 

informasi menjadi pengetahuan, 

penyimpanan informasi, serta 

penggunaan informasi untuk 

mengarahkan perhatian dan perilaku 

orang itu. 

(e) Menurut Marpaung (1987: 51), 

proses kognitif adalah proses di 

dalam pikiran seseorang (yang tidak 

dapat diamati secara langsung, tetapi 

dapat diteliti dengan cara-cara atau 

metode-metode tertentu), dari saat 

menerima data, kemudian 

mengolahnya, lalu menyimpan 

dalam bentuk informasi di dalam 

ingatan dan memanggilnya kembali 

dari ingatan pada saat dibutuhkan 

dalam rangka pengolahan data 

selanjutnya.  

Dengan demikian proses 

kognitif yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah aktivitas 

pemrosesan informasi dalam pikiran 

siswa yang meliputi menerima 

informasi, representasi informasi, 

menyimpan informasi dan memanggil 

kembali informasi pada saat dibutuhkan 

untuk digunakan selanjutnya.  

http://www.thefree/
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(a) Menerima informasi adalah adanya 

rangsangan yang datang dari 

lingkungan siswa, berupa informasi 

yang diterima melalui penginderaan.  

(b) Representasi informasi adalah siswa 

berpikir tentang ide matematika 

yang memerlukan pikirannya 

bekerja atas dasar ide tersebut 

(representasi internal), kemudian 

mengkomunikasikannya dalam 

bentuk: kata-kata, simbol, gambar, 

dan tabel (representasi eksternal).  

(c) Menyimpan informasi adalah 

mempertahankan informasi dalam 

ingatan.  

(d) Memanggil kembali informasi 

adalah mengingat kembali 

informasi terdahulu yang telah 

disimpan sebelumnya dalam 

ingatan.  

 

Pemecahan Masalah Matematika  

 Seseorang dikatakan 

menghadapi masalah apabila ingin 

mencapai suatu tujuan tetapi tidak 

segera diperoleh atau tidak tersedia 

langkah-langkah yang jelas untuk 

mencapai tujuan itu. Tujuan yang ingin 

dicapai dapat berupa penyesuaian diri 

terhadap situasi baru atau penyelesaian 

tugas.  

Stanic & Kilpatrick (1988: 15) 

mendefinisikan masalah sebagai suatu 

keadaan dimana seseorang melakukan 

tugasnya yang tidak ditemukan di waktu 

sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa 

suatu tugas merupakan masalah 

bergantung kepada individu dan waktu. 

Artinya suatu tugas merupakan masalah 

bagi seseorang, tetapi mungkin bukan 

merupakan masalah bagi orang lain. 

Demikian pula suatu tugas merupakan 

masalah bagi seseorang pada suatu saat, 

tetapi bukan merupakan masalah lagi 

bagi orang itu pada saat berikutnya, bila 

orang itu telah mengetahui cara atau 

proses mendapatkan pemecahan 

masalah tersebut. 

 Menurut Polya (1973) bahwa 

masalah terbagi dua, yaitu masalah 

untuk menemukan dan masalah 

membuktikan. Masalah untuk 

menemukan merupakan suatu masalah 

teoretis atau praktis, abstrak atau 

konkrit. Bagian utama dari masalah 

untuk menemukan antara lain: apa yang 

dicari? bagaimana data yang diketahui? 

bagaimana syaratnya? Sedangkan 

masalah membuktikan merupakan 

masalah untuk menunjukkan apakah 

suatu pernyataan benar atau salah, atau 

tidak keduanya. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara menjawab pertanyaan 

apakah pernyataan itu benar atau salah? 

Bagian utama dari masalah ini adalah 

hipotesis dan konklusi suatu teorema 

yang harus dibuktikan kebenarannya.  

Pemecahan masalah 

didefinisikan sebagai proses yang 

dilakukan individu dalam 

mengkombinasikan pengetahuan-

pengetahuan sebelumnya untuk 

menghadapi situasi baru (Rodney dkk, 

2001: 67). Ini berarti pemecahan 

masalah adalah proses yang dilakukan 

seseorang dalam mengkombinasikan 

pengetahuan-pengetahuan sebelumnya 

untuk menyelesaikan tugas yang belum 

diketahui prosedur penyelesaiannya.  

 Polya (1973) membagi 

pemecahan masalah menjadi empat 

langkah, yaitu: 

(a)  Memahami masalah (understand 

the problem) 

Pada langkah ini, siswa harus dapat 

menunjukkan bagian-bagian penting 

dari masalah, yaitu yang diketahui, 

yang ditanyakan, syarat yang 

terdapat dalam masalah. Oleh sebab 

itu pertanyaan guru kepada siswa, 

yaitu apa yang diketahui? apa yang 

ditanyakan? apa syaratnya? 

 

(b) Memikirkan suatu rencana (devise a 

plan) 

Pada langkah ini, perlu dipikirkan 
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gagasan dari rencana. Gagasan yang 

baik didasarkan pada pengalaman 

atau informasi sebelumnya. Oleh 

sebab itu pertanyaan yang diajukan, 

yaitu apakah masalah ini 

berhubungan dengan sesuatu? Jika 

tidak berhasil, boleh mengubah 

bentuk masalah atau memodifikasi 

masalah, dengan bertanya bisakah 

Anda menyatakan masalah ini? 

(c) Melaksanakan rencana (carry out 

the plan) 

Dalam melaksanakan rencana yang 

telah dirancang, guru harus meminta 

siswa untuk memeriksa masing-

masing langkah dengan bertanya 

apakah Anda yakin bahwa langkah 

itu benar? 

(d) Melihat kembali (look back) 

Ketika penyelesaian ditemukan, 

maka perlu diperiksa kembali hasil 

yang telah diperoleh. Pertanyaan 

yang diajukan, yaitu dapatkah Anda 

memeriksa hasilnya? Dapatkah 

Anda memeriksa argumentasinya? 

Untuk memberikan tantangan dan 

kepuasan dalam memecahkan 

masalah dapat diajukan pertanyaan, 

yaitu dapatkah Anda memperoleh 

hasil dengan cara yang berbeda? 

 Dengan demikian yang 

dimaksudkan dengan masalah dalam 

penelitian ini adalah masalah untuk 

menemukan. Sedangkan pemecahan 

masalah matematika adalah proses 

menemukan jawaban matematika yang 

meliputi memahami masalah, 

merencanakan pemecahan masalah, 

menyelesaikan masalah sesuai rencana, 

dan memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh. 

 

C. Proses Kognitif Dalam Pemecahan 

Masalah Matematika 

 Belajar yang berlangsung di 

sekolah maupun di dalam kehidupan 

sehari-hari tentu saja melibatkan proses 

kognitif. Pada masing-masing individu 

memiliki kemampuan kognitif yang 

berbeda-beda, yang kesemuanya 

tergantung pada bagaimana mereka 

menggunakan dan melatihnya. Kendala 

dalam dunia pendidikan saat ini pada 

umumnya terletak pada kesulitan para 

siswa dalam menerima informasi, baik 

itu dalam memahami maupun 

mengingat kembali apa yang sudah di 

pelajari di sekolah.  

Slavin (2000: 180) mengatakan 

bahwa:  

“The more a person knows 

about something, the better able 

the person is to organize and 

absorb new information”.  

(semakin banyak seseorang 

mengetahui sesuatu, semakin 

baik kemampuan orang itu 

untuk mengorganisasi dan 

menyerap informasi baru). 

 

Oleh sebab itu untuk mengorganisasi 

informasi baru sangat diperlukan 

perhatian dari siswa, agar mereka dapat 

mengkonsentrasi pikirannya untuk 

memanfaatkan informasi tersebut. 

Berdasarkan pengalaman Jones 

(2006:  4), di dalam kelas matematika ia 

melihat sebahagian besar dari siswanya 

secara terus-menerus gagal untuk 

melangkah maju di dalam belajar 

matematika. Hal ini disebabkan karena 

ketidakmampuan siswa untuk berpikir 

dengan baik, terutama selama 

pemecahan masalah. Apakah itu 

sementara memanggil kembali 

pengetahuan atau memanfaatkan 

strategi pemecahan masalah.  

Pemecahan masalah dapat 

ditandai sebagai suatu proses kognitif 

yang memerlukan usaha dan konsentrasi 

pikiran, karena untuk menemukan 

jawabannya harus dibangun dari 

informasi yang tersedia dalam ingatan 

(Someren, 1994: 8). Ini berarti dalam 

pemecahan masalah, informasi baru 

harus dikaitkan dengan informasi 
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terdahulu sehingga dapat diperoleh 

jawaban atas masalah tersebut.  

Dengan demikian untuk 

mengetahui apa yang sedang dipikirkan 

oleh siswa selama pemecahan masalah 

perlu ditelusuri oleh guru, sehingga 

diketahui aktivitas pemikiran siswa 

dalam pemecahan masalah. Untuk 

menelusuri hal ini maka diperlukan 

suatu metode yang dapat 

mengungkapkan apa yang sedang 

dipikirkan siswa dalam pemecahan 

masalah. Metode tersebut adalah 

metode think aloud.  

 Someren (1994: 26) mengatakan 

bahwa:  

“Think aloud is the method, the 

subject is asked to talk aloud, 

while solving a problem and this 

request is repeatedif necessary 

during the problem solving 

processthus encouraging the 

subject to tell what he or she is 

thinking” 

(Think aloud adalah metode, 

dimana subjek diminta untuk 

menyuarakan pikirannya selama 

menyelesaikan suatu masalah 

dan memintanya untuk 

mengulangi lagi jika ada yang 

perlu dikemukakan selama 

proses penyelesaian masalah, 

dalam hal ini memberi 

kesempatan kepada subjek 

untuk mengatakan sesuatu atau 

apa yang sedang ia pikirkan). 

 

Think aloud dikembangkan oleh 

ahli psikologi dengan tujuan untuk 

mempelajari bagaimana seseorang 

memecahkan masalah. Selama 

seseorang memecahkan masalah, apa 

yang dipikirkan dapat direkam dan 

dianalisa untuk menentukan proses 

kognitif yang terkait dengan 

masalahnya. Menurut Someren (1994: 

9),  

“The think aloud method is a 

means to validate or construct 

theories of cognitive processes, 

in particular of problem-

solving”.  

(Metode think aloud bermanfaat 

untuk validasi atau membangun 

teori-teori dari proses kognitif, 

khususnya tentang pemecahan 

masalah).  

 

Duncker (dalam Someren, 1994: 

31) meneliti proses-proses pemecahan 

masalah dalam kaitannya dengan 

memanggil kembali informasi yang 

tersimpan dalam ingatan. Ia mengatakan 

bahwa dalam pemecahan masalah, 

seseorang mencari dan memperoleh 

kembali solusi-solusi yang relevan. 

Tanpa data lisan untuk proses ini, jelas 

sulit untuk menyelidikinya. 

Untuk mengetahui proses 

kognitif dalam pemecahan masalah 

matematika, maka dibuat karakteristik 

proses kognitif berdasarkan hasil study 

literature seperti dikemukakan pada 

Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1 Karakteristik Proses Kognitif 

No. Proses Kognitif Karakteristik 

1. Menerima informasi - Membaca petunjuk soal. 

- Membaca soal/masalah. 

2. Representasi informasi 

 

- Menyatakan hasil pemikiran dalam bentuk kata-kata. 

- Menyatakan hasil pemikiran dalam bentuk simbol. 

- Menyatakan hasil pemikiran dalam bentuk gambar. 

- Menyatakan hasil pemikiran dalam bentuk tabel. 

3. Menyimpan  informasi. Mengorganisir informasi dalam kelompok-kelompok 

yang dikenal.  
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No. Proses Kognitif Karakteristik 

4. Memanggil kembali 

informasi 

 

- Mengingat kembali konsep. 

- Mengingat kembali rumus. 

- Mengingat kembali informasi lain yang terkait dengan 

masalah. 

 

Dengan demikian proses 

kognitif siswa dalam pemecahan 

masalah matematika perlu diketahui 

oleh guru, sehingga guru dapat 

mengetahui apa yang sedang dipikirkan 

siswa. Oleh sebab itu diharapkan siswa 

dapat merepresentasikan apa yang 

dipikirkan. 

 

Analisis Proses Kognitif Siswa Kelas 

IV SD Dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Yang Terkait Dengan 

Sifat Komutatif Penjumlahan 

Bilangan Cacah 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Latihan SPG 

Ambon, semester ganjil tahun ajaran 

2008/2009. Untuk mengetahui proses 

kognitif siswa dalam pemecahan 

masalah matematika yang terkait 

dengan sifat komutatif penjumlahan, 

dilakukan wawancara secara individu. 

Subjek yang diwawancarai diambil dari 

kelompok yang berkemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. Pembagian 

kelompok ini didasarkan pada nilai tes 

prestasi belajar matematika, yang 

soalnya disusun oleh peneliti. Dari 

masing-masing kelompok diambil satu 

siswa. Setelah diperoleh nilai siswa 

kemudian dikonsultasikan dengan guru. 

Guru mengatakan bahwa siswa yang 

telah terpilih sesuai dengan kemampuan 

sehari-hari di kelas. Nama siswa 

nampak pada Tabel 2 berikut ini.

 

Tabel 2 Pengelompokkan Siswa Berdasarkan Kemampuan Matematika 

No. 
Nama  Siswa 

(bukan nama sebenarnya) 

Kemampuan 

Matematika 

1. Tanela Tinggi 

2.  Noel Sedang 

3. Lala Rendah 

 

Langkah pelaksanaan 

wawancara, yaitu siswa diberikan satu 

soal pemecahan masalah yang terkait 

dengan sifat komutatif penjumlahan. 

Siswa menyelesaikan soal sambil 

diwawancarai oleh peneliti. Tujuannya 

agar siswa mengingat bagaimana 

mereka menyelesaikan soal tersebut 

pada saat itu juga, sehingga proses 

kognitifnya dapat digali melalui 

wawancara. 

Berdasarkan pertanyaan 

penelitian maka data dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis data 

kualitatif. Dalam analisis ini yang 

diperhatikan, yaitu munculnya proses 

kognitif siswa dalam pemecahan 

masalah. 

Masalah yang diberikan, yaitu: 

Rita memiliki dua kantong apel. 

Adiknya bernama Meri menghitung 

banyak semua apel. Ternyata semuanya 

15 apel. Bagaimana kamu menghitung 

banyak apel Rita itu?  

Berikut ini dikemukakan analisis 

proses kognitif ketiga siswa dalam 

pemecahan masalah.  
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Analisis proses kognitif Tanela (siswa 

berkemampuan tinggi) dalam 

pemecahan masalah 

Berdasarkan pengamatan 

peneliti ketika lembar soal diberikan 

kepada Tanela, ia langsung membaca 

petunjuk soal, dan menulis namanya 

pada lembar jawab yang telah 

disediakan. Untuk mengetahui proses 

kognitif yang muncul dalam pemecahan 

masalah maka dilakukan wawancara 

antara Peneliti (P) dengan Tanela (T).  

Langkah Memahami Masalah  

Cuplikan hasil wawancara 

P: Apakah Tanela telah membaca soal? 

T: Ya. 

P: Apa yang diketahui pada soal?                       

T: Rita memiliki dua kantong apel. 

Adiknya bernama Meri menghitung 

banyak semua apel. Ternyata 

semuanya 15 apel. 

P: Apa yang ditanya pada soal? 

T: Bagaimana kamu menghitung 

banyak apel Rita itu? 

 

 
Gambar 2. Pekerjaan Tanela 

 

Tanela telah membaca soal/masalah, ia 

menaruh perhatian pada masalah  yang 

dibaca, sehingga dengan cepat ia 

berpikir untuk memahaminya. Setelah 

ditanya tentang apa yang diketahui dan 

apa yang ditanya, ia dapat 

mengatakannya dengan benar yang 

dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Ini 

menunjukkan proses kognitif menerima 

informasi dan representasi informasi.  

Langkah Merencanakan Pemecahan 

Masalah 

Cuplikan hasil wawancara 

P: Informasi apa yang terkait dengan 

soal? 

T: Informasinya menambahkan berapa 

tambah berapa sama dengan 15. 

Contohnya .... 

P: Sebentar. Bagaimana Tanela punya 

ide? 

T: Contohnya: 

 

 
Gambar 3. Pekerjaan Tanela 

 

P: Apakah 7 + 6 = 15?                                      

T: Menghitung dengan jari 7 + 8 = 15.  

    (Tanela menyadari kesalahannya, 

secara langsung ia menggantikan 6 

dengan 8). 

 
Gambar 4. Pekerjaan Tanela 
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Tanela mengatakan bahwa informasi 

yang terkait dengan soal, yaitu 

penjumlahan yang menghasilkan 15, 

sehingga membuat perencanaan yang 

mengaitkan informasi baru (jumlah apel 

15) dengan informasi terdahulu 

(mengingat kembali pasangan bilangan 

yang jumlahnya 15). Pasangan bilangan 

yang diingat tentunya telah diorganisir 

dalam kelompok yang dikenal. Rencana 

yang dibuat dinyatakan dalam bentuk 

simbol. Ini menunjukkan proses 

kognitif representasi informasi, 

menyimpan informasi dan memanggil 

kembali informasi.  

Selanjutnya peneliti ingin 

mengetahui apakah masih ada ide yang 

lain untuk menjawab pertanyaan pada 

masalah? Berikut cuplikan hasil 

wawancara. 

 

 

Cuplikan hasil wawancara 

P: Ada ide lain lagi atau tidak? Pikir-

pikir dulu. 

T: Diam. 

P: Ini kantong ke berapa? (sambil 

menunjuk bilangan-bilangan pada 

kolom pertama). 

T: Kantong pertama. 

P: Yang ini kantong ke berapa? (sambil 

menunjuk bilangan-bilangan pada 

kolom kedua). 

T: Kantong ke dua. 

P: Apakah ada ide yang lain lagi? 

T: Ada. 

P: Bagaimana ide kamu? 

T: Bertukar tempat ibu. 

P: Bertukar tempat maksudnya 

bagaimana? 

     Bisa tulis di sini. 

T: Kan di sini 1 + 14 = 14 + 1 = 15.  

    Di sini 12 + 3 = 15,  jadi 3 + 12 = 15 

    Di sini 13 + 2 = 15, jadi 2 + 13 = 15 

 Di sini 11 + 4 = 15, jadi 4 + 11 = 15  

 Di sini 10 + 5 = 15, jadi 5 + 10 = 15 

 Di sini 9 + 6 = 15, jadi 6 + 9 = 15 

 Di sini 8 + 7 = 15, jadi 7 + 8 = 15 

 Di sini 7 + 8 = 15, jadi 8 + 7 = 15 

 Di sini 6 + 9 = 15, jadi 9 + 6 = 15  

 Di sini 5 + 10 = 15, jadi 10 + 5 = 15             

 Di sini 4 + 11 = 15, jadi 11 + 4 = 15       

    Di sini 3 + 12 = 15, jadi 12 + 3 = 15               

   Di sini 2 + 13 = 15, jadi 13 + 2 = 15 

 
 

Gambar 5. Pekerjaan Tanela 

 

Tanela telah memperoleh dua 

ide. Ide yang pertama pada Gambar 3 

dan Gambar 4 menunjukkan bahwa 

bilangan-bilangan pada kolom pertama 

umumnya diurutkan dari yang terbesar 

ke yang terkecil dan bilangan-bilangan 

pada kolom kedua diurutkan dari yang 

terkecil ke yang terbesar. Ide yang 

kedua pada Gambar 5 menunjukkan 

bilangan-bilangan pada kolom pertama 

diurutkan dari yang terkecil ke yang 

terbesar dan bilangan-bilangan pada 

kolom kedua diurutkan dari yang 

terbesar ke yang terkecil. Bilangan-

bilangan pada kedua ide tersebut saling 

bertukar tempat. Ini menunjukkan 

bahwa Tanela dapat menggunakan dan 

menemukan sifat komutatif 

penjumlahan, meskipun diberikan 

dalam contoh khusus.  

 

Langkah Menyelesaikan Masalah 

Sesuai Rencana 

Cuplikan hasil wawancara 

P:  Mengapa kamu langsung 

menuliskan hasilnya 15? 
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T:  Karena saya menjumlahkan 

bilangan-bilangan itu. 

P:  Apakah Tanela yakin bahwa 

langkah yang diperoleh itu benar? 

T:  Yakin. 

  

Tanela berkeyakinan bahwa 

langkah yang diperoleh benar, sehingga 

ia secara langsung menyelesaikan ide 

tersebut, dengan cara menjumlahkan 

pasangan bilangan yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol. Ini menunjukkan 

proses kognitif representasi informasi.  

 

Langkah Memeriksa Kembali Hasil 

Yang Diperoleh 

Cuplikan hasil wawancara 

P: Bagaimana mengeceknya? 

T: Dengan menambah angka-angka 

dari angka yang hasilnya 15. 

P: Bagaimana pendapat Tanela tentang 

hasil yang diperoleh? 

T: Pendapat saya tentang hasil yang 

diperoleh, ini adalah apa yang 

diperoleh Tanela itu betul. Tanela 

tadi sudah memperjumlahkan 

pertambahan yang hasilnya 15, 

Tanela yakin betul karena semua ini 

adalah pertambahan yang hasilnya 

15.  

P: Jadi kesimpulannya bagaimana? 

T: Diam. 

P:  Mengapa tadi Tanela katakan ini 

temannya ini (menunjuk 

pekerjaannya). 

T: Tanela mempertukarkan. 

P: Mempertukarkan apa? 

T: Mempertukarkan angka-angka yang 

hasilnya 15. 

  

 Tanela mengecek langkah yang 

dilakukan dengan cara menambahkan 

setiap angka yang menghasilkan 15. 

Pada pekerjaannya (Gambar 3) terdapat 

coretan, yang menunjukkan bahwa 

Tanela membuat kesalahan. Tanela 

segera memperbaiki kesalahan 

seperlunya saja, yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol. Ini menunjukkan proses 

kognitif representasi informasi. Tanela 

mengatakan kesimpulannya, yaitu 

angka-angka yang hasilnya 15 saling 

dipertukarkan. Ini berarti ia telah 

mengerti sifat komutatif penjumlahan. 

Secara umum dirangkum hasil 

analisis proses kognitif Tanela dalam 

pemecahan masalah matematika yang 

terkait dengan sifat komutatif 

penjumlahan bilangan cacah, terdapat 

pada Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3 Proses Kognitif Tanela Dalam Pemecahan Masalah Matematika Yang   Terkait 

Dengan Sifat Komutatif Penjumlahan 

 

Langkah 

Pemecahan 

Masalah 

Proses Kognitif Yang 

Muncul 
Karakteristik 

Memahami 

masalah. 

Menerima informasi. Membaca soal/masalah 

Representasi informasi.  Menaruh perhatian pada masalah yang 

dibaca, sehingga dengan cepat berpikir 

untuk memahaminya. Menyatakan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanya dalam 

bentuk kata-kata. 
Merencanakan 

pemecahan 

masalah. 

Representasi informasi. Mengaitkan informasi baru (ada dua 

kantong apel, jumlah apel pada kedua 

kantong 15) dengan informasi terdahulu 

(pasangan bilangan yang jumlahnya 15), 

sehingga membuat rencana yang dinyatakan 
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Langkah 

Pemecahan 

Masalah 

Proses Kognitif Yang 

Muncul 
Karakteristik 

dalam bentuk simbol. Dari rencana tersebut, 

nampak dapat menggunakan dan 

menemukan sifat komutatif penjumlahan 

meskipun dalam contoh khusus. 
Menyimpan informasi Mengorganisir pasangan bilangan yang 

jumlahnya 15 dalam kelompok yang 

dikenal. 
Memanggil kembali 

informasi. 
Mengingat kembali pasangan bilangan yang 

jumlahnya 15.  
Menyelesaikan 

masalah sesuai 

rencana. 

Representasi informasi. Menjumlahkan pasangan bilangan yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol. 

Memeriksa 

kembali hasil 

yang diperoleh. 

Representasi informasi. Memperbaiki kesalahan seperlunya, yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol. 

 

Hasil analisis pada Tabel 3 

menunjukkan bahwa: 

a. Pada langkah memahami masalah, 

muncul proses kognitif menerima 

informasi dan representasi 

informasi. 

b.  Pada langkah merencanakan 

pemecahan masalah, muncul proses 

kognitif representasi informasi, 

menyimpan informasi dan 

memanggil kembali informasi. 

c. Pada langkah menyelesaikan 

masalah sesuai rencana, muncul 

proses kognitif representasi 

informasi. 

d. Pada langkah memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh, muncul proses 

kognitif representasi informasi. 

Tanela menaruh perhatian pada 

masalah yang dibaca, sehingga dapat 

berpikir dengan cepat untuk 

memahaminya. Ia merepresentasikan 

informasi berdasarkan ingatannya serta 

cenderung mengingat informasi baru 

dan mengingat informasi terdahulu, 

sehingga dapat mengaitkan informasi 

tersebut. Hal ini disebabkan karena ia 

memiliki banyak informasi terdahulu 

sehingga dapat mengaitkannya dengan 

informasi baru. Menurut  Slavin (2000: 

180), semakin banyak seseorang 

mengetahui sesuatu, semakin baik 

kemampuan orang itu untuk 

mengorganisasi dan menyerap 

informasi baru.  

Nampaknya Tanela dapat 

menggunakan dan menemukan sifat 

komutatif penjumlahan. Sifat komutatif 

yang ditemukan Tanela bukan dalam 

bentuk simbol verbal, tetapi dalam 

contoh khusus. Hal ini disebabkan 

karena Tanela siswa kelas IV SD yang 

masih berada pada tahap operasi 

konkrit, sehingga sulit untuk 

mengatakan sifat tersebut dalam bentuk 

simbol verbal. Menurut Ruseffendi 

(1988: 145), salah satu ciri siswa yang 

berada pada tahap operasi konkrit 

adalah masih mendapat kesukaran 

mengerti abstraksi verbal. Ia mampu 

melakukan operasi kompleks, tetapi 

mungkin tidak mampu membawakan 

(menyelesaikan) operasi-operasi itu 

dengan simbol-simbol verbal. Misalnya 

belum mampu membawakan contoh 1 + 

14 = 14 + 1 dalam simbol verbal, yaitu 

a+b = b+a. 

 



Volume 1, Nomor 1, Edisi Mei 2015  ISSN: 2442-7616 

  

30 
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan 

Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen 

Analisis proses kognitif Noel (siswa 

berkemampuan sedang) dalam 

pemecahan masalah 

 Setelah peneliti memberikan 

lembar soal kepada Noel, ia membaca 

petunjuk soal, dan menulis namanya 

pada lembar jawaban yang telah 

disediakan.  Untuk mengetahui proses 

kognitif yang muncul dalam pemecahan 

masalah maka dilakukan wawancara 

antara Peneliti (P) dengan Noel (N).  

Langkah Memahami Masalah  

Cuplikan hasil wawancara 

P: Apakah kamu telah membaca soal? 

N: Ya. 

P: Apa yang diketahui pada soal? 

N: Diam.                                                                     

P: Diketahui apa?  

N: Rita memiliki dua kantong apel.  

P: Apa lagi? 

N: Adiknya bernama Meri menghitung 

banyak apel. Ternyata semuanya 15 

apel. 

P: Apa yang ditanya pada soal? 

N: Bagaimana kamu menghitungnya? 

 

 

 

                                      

Gambar 6 Pekerjaan Noel 

 Noel telah membaca 

soal/masalah, ia kurang menaruh 

perhatian pada masalah yang dibaca, 

sehingga berpikir agak lama untuk 

memahaminya. Hal ini nampak ketika 

ditanya tentang apa yang diketahui pada 

soal, Noel bersikap diam. Peneliti 

berusaha untuk mengetahui apa yang 

sedang dipikirkan, sehingga peneliti 

mengulangi lagi pertanyaan yang sama. 

Jawaban Noel tentang apa yang 

diketahui pada soal, dijawabnya secara 

tidak lengkap. Namun pada akhirnya 

jawaban yang diberikan juga benar. 

Selain itu Noel dapat mengatakan apa 

yang diketahui pada soal. Apa yang 

didiketahui dan ditanya dinyatakan 

dalam bentuk kata-kata. Ini 

menunjukkan proses kognitif menerima 

informasi dan representasi informasi.  

Langkah Merencanakan Pemecahan 

Masalah 

Cuplikan hasil wawancara 

P: Informasi apa yang terkait dengan 

soal? 

N: Penjumlahan. 

P: Bagaimana ide kamu? 

N: Diam. 

P: Ada berapa kantong? 

N: dua. 

P: Ada berapa apel semua? 

N: Ada 15. 

P: Di kantong satu ada berapa buah? 

Di kantong dua ada berapa buah? 

N: Di kantong satu ada 4. 

P: Di kantong dua ada berapa? 

N: 7. 

P: 4 dan 7 itu berapa? 

N: Diam. 

P: Mesti berapa semua? 

N: 15. 

P: Kalau begitu di kantong satu ada 4 

di kantong dua ada berapa? 

N: 8. 

P: 4 dan 8 itu berapa? 

N: 12. 

 Noel mengatakan informasi 

yang terkait dengan soal, yaitu 

penjumlahan. Noel mendapat kesulitan 

membuat rencana, karena belum 

mengingat pasangan bilangan yang 

jumlahnya 15. Pasangan bilangan yang 

disebutkan itu dipilih secara coba-coba, 

tetapi salah. Ini menunjukkan bahwa 

Noel kehilangan kemampuan untuk 

mengingat kembali informasi terdahulu 

(lupa), sehingga ia memerlukan waktu 

untuk mengingat pasangan bilangan 

tersebut. Peneliti mengharapkan agar 

Noel dapat mengingat pasangan 

bilangan yang sebenarnya. 

Cuplikan hasil wawancara 

P: Seharusnya berapa dengan berapa? 

N: 4 dengan 11. 

P: Coba ditulis.   

N:                                             
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Dari pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan peneliti, Noel dapat 

mengingat satu pasang bilangan yang 

benar. Selanjutnya peneliti ingin 

mengetahui apakah masih ada pasangan 

bilangan yang lain lagi ataukah tidak? 

Berikut ini cuplikan wawancaranya.  

Hasil cuplikan wawancara 

P: Masih ada lagi ide yang lain? 

N: Tidak ibu. 

P: Coba ambil di kantong satu berapa 

lagi? 

N: 5. 

P: Di kantong dua ada berapa? 

N: 10. 

P: Coba ditulis.                                                

N: 5 + 10 = 15. 

P: Ada lagi atau tidak?                                                  

N: Ada ibu. 3 + 12 = 15                                           

P: Berapa lagi?                                                          

N: 8 + 7 = 15 

     1 + 14 = 15                                                  

      6 + 9 = 15 

      6 + 7 = 15                                                          

P: 6 + 7 berapa?                                               

N: 13.                                                                      

P: Seharusnya 6 tambah berapa?  

N: Noel langsung mencoret 6 + 7 

(karena 6 berpasangan dengan 9 

tela dituliskannya terlebih dahulu). 

P: Ada lagi atau tidak. 

N: 2 + 13 = 15. 

P: Sudah cukup? 

N: Ya. Cukup. 

 
Gambar 7. Pekerjaan Noel 

 

Noel ragu mengatakan ide yang 

lain. Namun dengan pertanyaan yang 

diajukan peneliti, Noel dapat 

mengatakan idenya. Akhirnya Noel 

dapat mengingat pasangan bilangan 

yang lain. Pasangan bilangan yang 

dikemukakan itu belum seluruhnya. 

Noel mengatakan bahwa pasangan 

bilangan yang diperoleh itu sudah 

cukup, karena ia melihat sepintas bahwa 

semua bilangan itu sudah terdaftar 

mulai dari 1 sampai dengan 15. Ini 

menunjukkan bahwa Noel telah 

mengaitkan informasi baru (dua 

kantong yang berisi 15 apel) dengan 

informasi terdahulu (mengingat kembali 

pasangan bilangan yang jumlahnya 15), 

sehingga diperoleh rencana yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol. 

Pasangan bilangan yang diingat, 

tentunya telah diorganisir dalam 

kelompok yang dikenal. Ini 

menunjukkan proses kognitif 

representasi informasi, menyimpan 

informasi dan memanggil kembali 

informasi.  

Selanjutnya peneliti ingin 

mengetahui apakah Noel masih 

memiliki ide lain tentang pasangan 

bilangan yang dapat ditukar tempatnya? 

Berikut hasil cuplikan wawancara. 

Hasil cuplikan wawancara 

P: Apakah di sini ada temannya atau 

tidak? (sambil menunjuk pada 

jawaban yang telah diberikan). 

N: Tidak. 

P: Kalau ibu guru taruh 11 di sini, 4 di 

sana bisa ataukah tidak? 

N: Bisa. 

 

 

 

     

 

    

 

  Gambar 8. Pekerjaan Noel                                                                    

P: Mengapa Noel bilang 10 + 5 

temannya 5 + 10? 

N: Karena hasilnya sama.                                            

P: Kalau begitu ibu guru bisa bilang 

bahwa 4 + 11 temannya 5 + 10, bisa 
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tidak? 

    Kan hasilnya sama.  

N: Tidak. 

P: Mengapa? 

N: Karena bilangannya beda. 

P: Kalau begitu bagaimana? 

N: 4 + 11 dengan 11 + 4. 

P: Hasilnya berapa? 

N: 15. 

 Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa Noel dapat menggunakan dan 

menemukan sifat komutatif 

penjumlahan. Hal ini diketahui dari 

pertanyaan yang diajukan peneliti, yaitu 

apakah 4 + 11 temannya 5 + 10? Noel 

menjawabnya tidak, karena bilangannya 

berbeda. Seharusnya 4 + 11 temannya 

11 + 4. Ini berarti Noel telah mengerti 

bahwa meskipun hasilnya sama, belum 

tentu pasangan bilangan yang 

dipertukarkan itu sama.  

Langkah Menyelesaikan Masalah 

Sesuai Rencana 

Cuplikan hasil wawancara 

P: Mengapa kamu menuliskan hasil 

semuanya 15? 

N: Karena jumlah semua apel 15. 

P: Apakah Noel yakin bahwa langkah 

yang digunakan itu benar? 

N: Benar ibu.  

 Noel secara langsung 

menuliskan hasil dari penjumlahan 

pasangan bilangan itu 15 karena telah 

diketahui pada soal bahwa jumlah 

semua apel 15, sehingga ia yakin bahwa 

langkah yang digunakan benar. Noel 

menyatakan penjumlahan pasangan 

bilangan dalam bentuk simbol. Ini 

menunjukkan proses kognitif 

representasi informasi. 

Langkah Memeriksa Kembali Hasil 

Yang Diperoleh 

Cuplikan hasil wawancara 

P: Bagaimana kamu mengecek? 

N: 4 + 11 = 15. 

P: Terus apa lagi? 

N: Mengatakan beberapa penjumlahan 

yang telah ditulis. 

P: Perhatikan teman-teman, 4 + 11 

temannya 11 + 4, dan seterusnya. 

Bagaimana pendapat kamu tentang 

hasil yang diperoleh? 

N: Diam...... Berpindah. 

P: Yang dimaksudkan dengan 

berpindah itu yang mana? 

N: 4 di muka 11 di belakang. 

P: Bicara yang lengkap. 

N: 4 ke belakang, 11 ke muka. 

P: Jadi bagaimana itu? 

N: Berpindah tempat. 

P: Lalu yang berikut apa lagi. 

N: 5 pindah ke belakang, 10 pindah ke 

belakang. 

P: Jadi hasilnya bagaimana? 

N: Sama. 

 Noel mengecek hasil dari setiap 

pasangan bilangan yang telah 

diperolehnya dan memperbaiki 

kesalahan yang terdapat pada Gambar 

2.8 dengan menuliskan penyelesaian 

yang lain, kemudian pada Gambar 2.9 

memperbaiki seperlunya. Perbaikan 

dinyatakan dalam bentuk simbol. Ini 

menunjukkan proses kognitif 

representasi informasi.  

Noel mengatakan kesimpulan 

bahwa pasangan bilangan itu saling 

berpindah tempat. Menurutnya 4 yang 

semula tempatnya di muka 11 di 

belakang, berpindah tempat menjadi 4 

di belakang dan 11 ke muka. 

Penjumlahan kedua pasangan bilangan 

itu mempunyai hasil yang sama, yaitu 

15. Demikian juga untuk pasangan 

bilangan yang lainnya.  

Secara umum dirangkum hasil analisis 

proses kognitif Noel dalam pemecahan 

masalah matematika yang terkait 

dengan sifat komutatif penjumlahan 

bilangan cacah, terdapat pada Tabel 4 

berikut ini. 
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Tabel 4 Proses Kognitif Noel Dalam Pemecahan Masalah Matematika Yang Terkait 

Dengan Sifat Komutatif Penjumlahan 

 

Langkah 

Pemecahan 

Masalah 

Proses Kognitif 

Yang Muncul 
Karakteristik 

Memahami 

masalah. 

Menerima 

informasi. 
Membaca soal/masalah. 

Representasi 

informasi. 
Kurang menaruh perhatian pada masalah yang 

dibaca, sehingga berpikir agak lama untuk 

memahaminya. Dapat menyatakan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanya dalam bentuk 

kata-kata. 
Merencanakan 

pemecahan 

masalah. 

Representasi 

informasi. 
Terjadi kesalahan dalam membuat rencana, karena  

lupa informasi terdahulu. Menyadari 

kesalahannya dan berusaha mengingat kembali 

informasi tersebut (pasangan bilangan yang 

berjumlah 15) dan mengaitkannya dengan 

informasi baru (dua kantong yang berisi 15 apel), 

sehingga diperoleh rencana yang benar, yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol. Dari rencana 

tersebut nampaknya dapat menggunakan dan 

menemukan sifat komutatif penjumlahan.  
Menyimpan 

informasi. 
Mengorganisir pasangan bilangan yang jumlahnya 

15 dalam kelompok yang dikenal. 
Memanggil 

kembali 

informasi. 

Memerlukan waktu untuk mengingat kembali 

pasangan bilangan yang jumlahnya 15.  

Menyelesaikan 

masalah sesuai 

rencana. 

Representasi 

informasi. 
Menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, 

yang dinyatakan dalam bentuk simbol. 

Memeriksa 

kembali hasil 

yang diperoleh. 

Representasi 

informasi. 

 

Memperbaiki kesalahan seperlunya atau 

menuliskan penyelesaian lain, yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol.  

 

 

Hasil analisis pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa: 

a. Pada langkah memahami masalah, 

muncul proses kognitif menerima 

informasi dan representasi 

informasi. 

b.  Pada langkah merencanakan 

pemecahan masalah, muncul proses 

kognitif representasi informasi, 

menyimpan informasi dan 

memanggil kembali informasi. 

c. Pada langkah menyelesaikan 

masalah sesuai rencana, muncul 

proses kognitif representasi 

informasi. 

d. Pada langkah memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh, muncul proses 

kognitif representasi informasi.  

Noel kurang menaruh perhatian 

pada masalah yang dibaca, sehingga 

berpikir agak lama untuk 

memahaminya. Ini berarti Noel 

memerlukan waktu untuk memahami 

masalah. Hasil ini sesuai dengan 

pendapat Slavin (2000: 176) bahwa 

keberadaan register penginderaan 
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mempunyai dua implikasi penting 

dalam pendidikan. Pertama, orang harus 

menaruh perhatian pada suatu informasi 

bila informasi itu harus diingat. Kedua, 

seseorang memerlukan waktu untuk 

membawa semua informasi yang dilihat 

dalam waktu singkat masuk ke dalam 

kesadaran. 

Noel merepresentasikan 

informasi berdasarkan ingatannya. Ia 

cenderung mengingat informasi baru 

dan belum mengingat (lupa) informasi 

terdahulu. Solso (1995: 218) 

mengatakan, fenomena lupa merupakan 

kegagalan seseorang di dalam 

memanggil atau mengingat kembali 

informasi yang telah disimpan dalam 

ingatan. Dengan demikian, informasi 

yang tersimpan dalam ingatan bukan 

berarti bahwa informasi itu akan tetap 

tinggal atau tersimpan dengan baik, 

bahkan dapat berubah. Hal ini 

disebabkan karena informasi itu jarang 

digunakan lagi.  

Noel membuat kesalahan dalam 

membuat rencana, karena lupa 

informasi terdahulu. Namun ia 

menyadari kesalahan tersebut dan 

berusaha untuk mengingat kembali 

informasi terdahulu serta 

mengaitkannya dengan informasi baru, 

sehingga dapat memperbaiki kesalahan 

tersebut. Rencana yang dibuat 

menunjukkan bahwa telah 

menggunakan dan menemukan sifat 

komutatif penjumlahan bilangan cacah. 

 

Analisis proses kognitif Lala (siswa 

berkemampuan rendah) dalam 

pemecahan masalah  

 Ketika peneliti memberikan 

lembar soal kepada Lala, ia membaca 

petunjuk soal dan menuliskan namanya 

pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. Untuk mengetahui proses 

kognitif yang muncul dalam pemecahan 

masalah maka dilakukan wawancara 

antara Peneliti (P) dengan Lala (L).  

3.1 Langkah Memahami Masalah  

Cuplikan hasil wawancara 

P: Apakah Lala telah membaca soal? 

L: Belum. 

P: Silahkan baca dulu. 

L: Lala membaca soal. 

P: Apa yang diketahui pada soal? 

L: Rita mempunyai dua kantong apel. 

P: Ada lagi? 

L: Banyak apel yang ada di kantong 

Rita. 

P: Berapa? 

L: 15. 

P: Apa yang ditanya? 

L: Bagaimana kamu menghitung 

banyak apel Rita itu? 

 

 

 

 

                             

Gambar 9 Pekerjaan Lala 

 

 Setelah peneliti memberikan 

lembar soal kepada Lala, ia belum 

sempat membaca soal/masalah, 

sehingga peneliti memberikan lagi 

kesempatan untuk membacanya. Ia 

kurang menaruh perhatian pada masalah 

yang dibaca, karena berpikir agak lama 

untuk memahaminya. Hal ini diketahui 

pada saat ditanya tentang apa yang 

diketahui, tidak mengatakannya dengan 

lengkap. Setelah diajukan lagi 

pertanyaan, ia dapat mengatakan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanya 

dalam bentuk kata-kata. Ini 

menunjukkan proses kognitif menerima 

informasi dan representasi informasi.  

 

Langkah Merencanakan Pemecahan 

Masalah 

Cuplikan hasil wawancara 

P: Kalau Lala baca soal tadi, kira-kira 

informasi apa yang terkait dengan 

soal? 

L: Banyaknya apel di dalam kantong. 

P: Ada berapa buah? 

 



Volume 1, Nomor 1, Edisi Mei 2015  ISSN: 2442-7616 

  

35 
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan 

Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen 

L: 15. 

P: Apa lagi? 

L: Itu saja. 

P: Bagaimana ide dari Lala. Bisa 

ditulis? 

L:    

 
Gambar 10. Pekerjaan Lala 

 

P: Mengapa tulis 15 + 15? 

L: Karena di dua kantong memiliki 

banyak apel yang sama. 

P: Ada ide yang lain lagi? 

L: Tidak. 

  

Ternyata Lala mempunyai 

interpretasi yang keliru tentang 

informasi baru. Menurutnya terdapat 

dua kantong apel yang masing-masing 

kantong  berisi 15 apel, sehingga 

membuat rencana 15 + 15. Meskipun 

rencana ini salah,  Lala tetap berusaha 

untuk mengaitkan informasi baru 

dengan informasi terdahulu (mengingat 

kembali konsep penjumlahan). Konsep 

penjumlahan yang diingat, tentunya 

telah diorganisir dalam kelompok yang 

dikenal. Ia tidak menyadari bahwa 

terdapat kesalahan dari apa yang 

dipikirkannya, sehingga tidak 

melakukan perbaikan. Rencana yang 

dibuat, dinyatakan dalam bentuk 

simbol. Dari rencana tersebut,  Lala  

belum dapat menggunakan dan belum 

dapat menemukan sifat komutatif 

penjumlahan. Ini menunjukkan proses 

kognitif representasi informasi, 

menyimpan informasi dan memanggil 

kembali informasi. 

 

Langkah Menyelesaikan Masalah 

Sesuai Rencana 

Cuplikan hasil wawancara 

P: 15 + 15 berapa? 

L: (Lala langsung mencoret 210 pada 

pekerjaan yang terdapat pada 

Gambar 2.11, kemudian 

mengatakan): 

     Apakah bisa buat bersusun ibu? 

P: Ya. 

L: (Lala membuat penjumlahan 

bersusun, kemudian mengatakan):  

    5 + 5 = 10 tulis 0 simpan 1. 1 + 1 = 

2 di tambah 1 sama dengan 3. Jadi 

30. 

 
Gambar 11.  Pekerjaan Lala 

 

P: Apakah Lala yakin dengan hasil 

yang diperoleh benar? 

L: Ya. 

 

 Kelemahan peneliti tidak 

menanyakan mengapa Lala memperoleh 

210? Meskipun demikian, peneliti 

menduga bahwa ia memperoleh 210 itu 

karena berpikir bahwa 15 = 100 + 5, 

sehingga 15 + 15 = 100 + 5 + 100 + 5 = 

100 + 100 + 5 + 5 = 200 + 10 = 210. 

Menyadari kesalahan yang dibuat, 

kemudian melakukan penjumlahan 

secara bersusun dan memperoleh 

hasilnya 30. Ia mengatakan bahwa 

langkah yang dilakukan itu sudah benar.  

Untuk mengetahui pemahaman 

Lala tentang penjumlahan, peneliti 

kembali memberikan soal latihan yang 

sama, yaitu  menggantikan 15 dengan 

11. Ia menyelesaikannya secara 

bersusun juga. Ini menunjukkan bahwa 

Lala mendapat kesulitan melakukan 

penjumlahan secara mendatar karena 

lupa cara tersebut. Ia mengingat 

kembali cara lain yang dapat digunakan 

untuk memperoleh jawaban yang benar, 

yaitu penjumlahan secara bersusun. 

Penjumlahan secara bersusun yang 

diingat, tentunya telah diorganisir dalam 

kelompok yang dikenal. 

Penyelesaiannya dinyatakan dalam 
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bentuk simbol. Ini menunjukkan proses 

kognitif representasi informasi, 

menyimpan informasi dan memanggil 

kembali  informasi.  

 

Langkah Memeriksa Kembali Hasil 

Yang Diperoleh 

Cuplikan hasil wawancara 

P: Bagaimana mengecek hasil yang 

diperoleh? 

L: 15 + 15 = 30. 

P: Apa kesimpulan terhadap hasil yang 

telah diperoleh? 

L: Diam. 

 

 Untuk mengecek hasil yang 

diperoleh, Lala mengatakan bahwa 15 + 

15 = 30. Ia hanya memperbaiki 

kesalahan pada langkah menyelesaikan 

masalah sesuai rencana, tanpa 

menyadari bahwa rencana tersebut 

salah, sehingga tidak memperbaikinya. 

Perbaikan dinyatakan dalam bentuk 

simbol. Ini menunjukkan proses 

kognitif representasi informasi.  

Secara umum dirangkum hasil analisis 

proses kognitif Lala dalam pemecahan 

masalah matematika yang terkait 

dengan sifat komutatif penjumlahan, 

terdapat pada Tabel 5 berikut ini. 

 

Tabel 5 Proses Kognitif Lala Dalam Pemecahan Masalah Matematika Yang Terkait 

Dengan Sifat Komutatif Penjumlahan  
Langkah 

Pemecahan 

Masalah 

Proses Kognitif Yang 

Muncul 
Karakteristik 

Memahami 

masalah. 

Menerima informasi. Membaca soal/masalah. 
Representasi 

informasi. 
Kurang menaruh perhatian pada masalah yang 

dibaca, sehingga berpikir agak lama untuk 

memahaminya. Mengatakan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanya dalam bentuk 

kata-kata. 
Merencanakan 

pemecahan 

masalah. 

Representasi 

informasi. 

 

Mempunyai interpretasi yang keliru tentang 

informasi baru, sehingga salah mengaitkan 

informasi baru dengan informasi terdahulu 

(mengingat kembali konsep penjumlahan). 

Akibatnya salah membuat rencana, tanpa 

berusaha untuk memperbaikinya. Rencana 

tersebut dinyatakan dalam bentuk simbol, 

yang menunjukkan bahwa belum dapat 

menggunakan dan belum dapat menemukan 

sifat komutatif penjumlahan.  
Menyimpan 

informasi. 
Mengorganisir konsep penjumlahan dalam 

kelompok yang dikenal. 
Memanggil kembali 

informasi. 
Mengingat kembali konsep penjumlahan. 

Menyelesaikan 

masalah sesuai 

rencana. 

Representasi 

informasi. 
Mendapat kesulitan memperoleh hasil dengan 

penjumlahan secara mendatar, sehingga 

mengingat kembali cara lain, yaitu 

penjumlahan secara bersusun. Penyelesaian 

dinyatakan dalam bentuk simbol. 
Menyimpan 

informasi. 
Mengorganisir penjumlahan secara bersusun 

dalam kelompok yang dikenal. 



Volume 1, Nomor 1, Edisi Mei 2015  ISSN: 2442-7616 

  

37 
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan 

Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen 

Langkah 

Pemecahan 

Masalah 

Proses Kognitif Yang 

Muncul 
Karakteristik 

Memanggil kembali 

informasi. 
Mengingat kembali penjumlahan secara 

bersusun.  
Memeriksa 

kembali hasil 

yang diperoleh. 

Representasi 

informasi. 

 

Hanya memperbaiki kesalahan yang terdapat 

pada langkah menyelesaikan masalah sesuai 

rencana, tanpa menyadari bahwa rencana 

tersebut salah, sehingga tidak 

memperbaikinya. Perbaikan dinyatakan 

dalam bentuk simbol.   

 

Hasil analisis pada Tabel 5 

menunjukkan bahwa: 

a. Pada langkah memahami masalah, 

muncul proses kognitif menerima 

informasi dan representasi 

informasi. 

b. Pada langkah merencanakan 

pemecahan masalah, muncul proses 

kognitif representasi informasi, 

menyimpan informasi dan 

memanggil kembali informasi. 

c. Pada langkah menyelesaikan 

masalah sesuai rencana, muncul 

proses kognitif representasi 

informasi, menyimpan informasi 

dan memanggil kembali informasi. 

d. Pada langkah memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh, muncul proses 

kognitif representasi informasi.  

Lala kurang menaruh perhatian 

pada masalah yang dibaca, sehingga 

berpikir agak lama untuk 

memahaminya. Ini berarti Lala 

membutuhkan waktu untuk memahami 

masalah. Lala merepresentasikan 

informasi berdasarkan ingatannya. Ia 

cenderung belum mengingat (lupa) 

informasi baru. Ini disebabkan karena 

Lala tidak dapat mempertahankan 

informasi tersebut dalam ingatannya 

dengan cara memikirkannya terus 

(menghafal). Hasil ini sesuai dengan 

pendapat Matlin (1989: 71) bahwa riset 

tentang penyimpanan jangka pendek 

menunjukkan bahwa orang dengan 

mudah akan melupakan sesuatu atau 

materi yang pernah diindera setelah 

rentang kira-kira 30 detik, kecuali 

banyak dilatih.  

Lala belum mengingat informasi baru 

maka keliru menginterpretasikan 

informasi tersebut. Dengan demikian, 

terdapat kesalahan dalam merencanakan 

masalah maupun dalam 

menyelesaikannya. Ini menunjukkan 

bahwa Lala belum dapat mengaitkan 

informasi baru dengan informasi 

terdahulu dengan benar. Dari rencana 

yang telah dibuat, nampaknya belum 

dapat menggunakan dan belum dapat 

menemukan sifat komutatif 

penjumlahan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis maka 

dapat disimpulkan: 

1. Proses kognitif siswa kelas IV SD 

dalam pemecahan masalah 

matematika yang terkait dengan 

sifat komutatif penjumlahan 

bilangan cacah sebagai berikut. 

a. Kelompok Berkemampuan 

Tinggi 

(1) Pada langkah memahami 

masalah, siswa mengatakan 

informasi penting sesuai 

dengan permasalahan.  

(2) Pada langkah merencanakan 

pemecahan masalah, siswa 

mengingat informasi baru 

dan mengingat informasi 

terdahulu serta dapat 
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mengaitkan informasi 

tersebut, sehingga 

menghasilkan rencana yang 

menunjukkan bahwa siswa 

dapat menggunakan dan 

menemukan sifat komutatif 

penjumlahan.  

(3) Pada langkah menyelesaikan 

masalah sesuai rencana, 

siswa membuat penyelesaian 

sesuai dengan rencana.  

(4) Pada langkah memeriksa 

kembali hasil yang 

diperoleh, siswa 

memperbaiki kesalahan 

seperlunya.   

b. Kelompok Berkemampuan 

Sedang 

(1) Pada langkah memahami 

masalah, siswa mengatakan 

informasi penting sesuai 

dengan permasalahan.  

 (2) Pada langkah merencanakan 

pemecahan masalah, siswa 

mengingat informasi baru 

dan belum mengingat 

informasi terdahulu, 

sehingga memerlukan waktu 

untuk mengaitkan informasi 

tersebut. Rencana yang 

dibuat menunjukkan bahwa 

siswa dapat menggunakan 

dan dapat menemukan sifat 

komutatif penjumlahan.  

(3) Pada langkah menyelesaikan 

masalah sesuai rencana, 

siswa membuat penyelesaian 

sesuai dengan rencana.  

(4) Pada langkah memeriksa 

kembali hasil yang 

diperoleh, siswa 

memperbaiki kesalahan 

seperlunya atau menuliskan 

penyelesaian lain. 

c. Kelompok Berkemampuan 

Rendah 

(1) Pada langkah memahami 

masalah, siswa mengatakan 

informasi penting sesuai 

dengan permasalahan.  

 (2) Pada langkah merencanakan 

pemecahan masalah, siswa 

belum mengingat informasi 

baru, karena mempunyai 

interpretasi yang keliru 

tentang informasi tersebut, 

sehingga belum dapat 

mengaitkan informasi baru 

dengan informasi terdahulu 

dengan benar. Dari rencana 

yang dibuat, nampak siswa 

belum dapat menggunakan 

dan belum dapat 

menemukan sifat komutatif 

penjumlahan.  

(3) Pada langkah menyelesaikan 

masalah sesuai rencana, 

siswa membuat penyelesaian 

sembarangan. 

(4) Pada langkah memeriksa 

kembali hasil yang 

diperoleh, siswa tidak 

memperbaiki kesalahan atau 

memperbaiki semampunya. 

2. Siswa dari kelompok berkemampuan 

tinggi memerlukan waktu yang lebih 

cepat dalam berpikir untuk 

mengambil keputusan daripada 

siswa dari kelompok berkemampuan 

sedang dan rendah.  

3. Siswa dari kelompok berkemampuan 

tinggi cenderung mengingat informasi 

baru dan mengingat informasi 

terdahulu, siswa dari kelompok 

berkemampuan sedang cenderung 

mengingat informasi baru dan sering 

melupakan informasi terdahulu, 

sedangkan siswa dari kelompok 

berkemampuan rendah cenderung 

sering melupakan informasi baru dan 

sering melupakan informasi terdahulu. 
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