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Abstract 

 
Pertanyaan penelitian ini adalah (1) bagaimana profil proses berpikir peserta didik tipe Rational 

dalam memecahkan masalah matematika, dan (2) bagaimana profil proses berpikir peserta didik 

tipe Artisan dalam memecahkan masalah matematika. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai 

sumbangan pada teori proses  berpikir yang dibedakan dalam tipe kepribadian, dan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan model pembelajaran yang disesuaikan 

dengan tipe kepribadian. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah adalah memahami 

masalah, membuat rencana pemecahan   masalah, melaksanakan rencana  dan memeriksa 

kembali jawaban. Jenis Penelitian ini adalah eksploratif kualitatif. Subjek adalah mahasiswa S1 

Sistem Informasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa profil proses berpikir mahasiswa tipe 

kepribadian rational berbeda dengan profil proses berpikir mahasiswa tipe kepribadian artisan. 
Kata Kunci: Proses berpikir, pemecahan masalah, tipe kepribadian 

 

Pendahuluan 

Guna memenuhi kebutuhan 

akan kualitas sumber daya manusia 

yang tinggi di Indonesia, dengan tujuan 

agar dapat bersaing di masa depan, 

maka jalur pendidikan dipandang 

sebagai wadah yang dapat 

memenuhinya. Matematika sekolah, 

bagian dari matematika yang dipilih 

untuk atau berorientasi pada 

kepentingan pendidikan (Soedjadi, 

2007), sebagai salah satu ilmu dasar di 

jalur Pendidikan, baik aspek penalaran 

maupun aspek terapannya, mempunyai 

peranan penting dalam upaya 

penguasaan ilmu dan teknologi. Ini 

berarti, sampai batas tertentu, 

matematika perlu dikuasai oleh segenap 

warga negara Indonesia, baik 

penerapannya maupun pola pikirnya, 

agar peserta didik siap menghadapi 

kehidupan masa depan. Pemilihan 

bagian-bagian dari matematika untuk 

matematika sekolah tersebut perlu 

disesuaikan sebagai antisipasi tantangan 

masa depan. 

Salah satu materi penting 

dalam matematika sekolah adalah 

pemecahan masalah matematika. Di 

tingkat sekolah dasar dan menengah, 

kurikulum tahun 2006 menyebutkan 

dalam salah satu tujuan pembelajaran 

matematika, bahwa memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, 

diperlukan agar peserta didik dapat 

mencapai baik tujuan yang bersifat 

Formal maupun Material. Pada jenjang 

yang lebih tinggi, pemecahan masalah 

masih juga menjadi salah satu  tujuan 

pembelajaran matematika. Sebagai 

contoh, tujuan pembelajaran 

matematika di jurusan Sistem Informasi 

(Kurikulum Inti Informatika dan 

Komputer, 2003) tertuang dalam 

Kompetensi Utama Prodi Sistem 

Informasi Strata 1.  Terdapat 5 

kompetensi utama Prodi Sistem 

Informasi Strata 1, yaitu Pengembangan 

Kepribadian, Etika Profesi, Kecakapan 

Antar Personal, Kemampuan Membuat 

Model Solusi, dan Kemampuan 

Membuat Perangkat Lunak. 

Kemampuan Membuat Model Solusi 

dibagi lagi menjadi 3 komponen, yaitu 

Kemampuan Membuat Model Data, 

Kemampuan Membuat Model 

Perangkat Keras, dan Kemampuan 
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Membuat Model Kebutuhan. Dalam 

Kemampuan Membuat Model 

Kebutuhan, dibutuhkan materi dari mata 

kuliah Matematika Terapan, 

Manajemen&Bisnis, serta Rekayasa 

Sistem Informasi. Dari Kompetensi 

Utama Prodi Sistem Informasi Strata 1 

ini dapat dilihat bahwa salah satu tujuan 

pendidikan di jurusan Sistem Informasi 

adalah kemampuan membuat model 

solusi, yang merupakan hasil dari 

pemecahan masalah.  

Selain itu, seperti diketahui 

bersama, ketrampilan pokok bagi 

mahasiswa di jurusan Sistem Informasi, 

adalah kemampuan menghasilkan 

program. Sholiq (2004) menyatakan, 

Pemrograman Komputer adalah urutan 

instruksi yang diberikan untuk 

memecahkan masalah. Untuk 

mengembangkan program, terdapat 7 

langkah dasar yang harus dilakukan, 

yaitu mendefinisikan permasalahan, 

membuat outline solusi, 

mengembangkan outline ke dalam 

algoritma, menguji cobakan algoritma, 

menuliskan algoritma ke dalam kode 

bahasa pemrograman tertentu, 

menjalankan program, dan 

mendokumentasikan program. Dari 

uraian ini dapat dilihat, bahwa 

kemampuan memecahkan masalah, 

tetap menempati urutan penting agar 

seorang mahasiswa jurusan Sistem 

Informasi mampu membuat program.  

Pentingnya pemecahan 

masalah matematika diperkuat oleh 

pernyataan dari National Council of 

Teachers Matematics (NCTM) yang 

menyebutkan bahwa Problem Solving 

should be the central focus of  the 

mathematics curicullum. As such, it is 

primary goal of all mathematics 

instruction and an integral part  of all 

mathematical activity (Practical Inquiry, 

2000). 

Sebenarnya, mengapa 

pemecahan masalah menjadi penting 

dalam tujuan pendidikan matematika, 

disebabkan karena dalam kehidupan 

sehari-harinya, manusia memang tidak 

pernah dapat lepas dari masalah. 

Aktivitas memecahkan masalah dapat 

dianggap  suatu aktivitas dasar manusia. 

Masalah harus dicari jalan keluarnya 

oleh manusia itu sendiri, jika tidak mau 

dikalahkan oleh kehidupan.  

Dalam dunia pendidikan 

matematika, pemecahan masalah juga 

menjadi hal yang penting untuk 

ditanamkan pada diri peserta didik. 

Dengan pemecahan masalah 

matematika, membuat matematika tidak 

kehilangan maknanya, sebab suatu 

konsep atau prinsip akan bermakna 

kalau dapat diaplikasikan dalam  

pemecahan masalah. 

Setelah disadari pentingnya 

pemecahan masalah matematika dalam 

dunia pendidikan matematika, maka 

sebagai pengajar tentu harus 

mengusahakan agar peserta didik 

mencapai hasil yang optimal dalam 

menguasai ketrampilan pemecahan 

masalah. Berbagai upaya dapat 

diusahakan oleh pengajar, diantaranya 

dapat dengan memberikan media 

pembelajaran yang baik, atau dengan 

memberikan metode mengajar yang 

sesuai bagi peserta didik. Hudojo (1988) 

mengatakan, mengajar matematika 

merupakan suatu kegiatan pengajar agar 

peserta didiknya belajar untuk 

mendapatkan matematika, yaitu 

kemampuan, ketrampilan dan sikap 

tentang matematika itu. Kemampuan, 

ketrampilan dan sikap yang dipilih 

pengajar itu harus relevan dengan 

tujuan belajar dan disesuaikan dengan 

struktur kognitif  yang dimiliki peserta 

didik. Ini dimaksudkan agar terjadi 

interaksi antara pengajar dan peserta 

didik. Interaksi akan terjadi bila 

menggunakan cara yang cocok yang 

disebut metode mengajar matematika. 

Hudojo (1988) menyatakan yang 
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disebut  metode mengajar matematika 

yaitu suatu cara atau teknik mengajar 

matematika yang disusun secara 

sistematik dan logik ditinjau dari segi 

hakekat matematika dan segi 

psikologiknya. Metode mengajar 

ditinjau dari segi psikologik erat 

hubungannya dengan jawaban 

pertanyaan ’kepada siapa’ matematika 

diajarkan. Metode yang tidak sesuai 

dengan peserta didik tidak akan dapat 

dicerna oleh peserta didik, sehingga 

menimbulkan frustasi bagi peserta didik 

dalam belajar matematika, khususnya 

juga pada pemecahan masalah 

matematika. 

Salah satu upaya agar dapat 

memberikan metode mengajar terbaik 

secara psikologik adalah dengan cara 

terlebih dahulu mengadakan 

pengamatan terhadap kondisi masing-

masing peserta didik dalam 

kesehariannya.  

Ternyata, hasil pengamatan 

terhadap kondisi peserta didik akan 

membuahkan suatu kesimpulan bahwa 

setiap peserta didik selalu mempunyai 

perbedaan. Perbedaan tersebut paling 

mudah diamati dalam tingkah laku 

secara nyata. Pengajar tentu pernah 

melihat di mana terdapat peserta didik 

yang selalu terlihat aktif, dan selalu 

ingin menjadi nomor satu, sementara 

peserta didik lain terlihat sangat pasif, 

tidak ingin diperhatikan oleh orang lain, 

dan cenderung tidak suka pada 

pergaulan yang luas. Contoh lainnya, 

peserta didik yang satu menyukai 

metoda diskusi sebagai metoda 

pembelajaran, peserta didik tersebut 

menunjukkan sikap sangat aktif dalam 

menyampaikan ide-idenya dan terlihat 

sangat menonjol dibanding peserta 

didik yang lain dalam kelompok 

diskusinya, sementara, peserta didik 

yang lain akan terlihat menonjol justru 

jika digunakan metoda penemuan. Hal 

inilah yang menyebabkan metoda 

mengajar yang satu sesuai untuk 

seorang peserta didik, tapi tidak sesuai 

untuk peserta didik lain.  

Sebenarnya, mengapa terjadi 

perbedaan tingkah laku pada setiap 

individu, termasuk juga terjadi di antara 

pada guru? Beberapa teori dan ahli 

psikologi berpendapat, hal ini terjadi 

karena pengaruh dari kepribadian yang 

berbeda-beda. Berpangkal pada 

kenyataan, bahwa kepribadian manusia 

itu sangat bermacam-macam, bahkan 

mungkin sama banyak dengan 

banyaknya orang, segolongan ahli 

berusaha menggolong-golongkan 

manusia itu ke dalam tipe-tipe tertentu, 

karena mereka berpendapat  bahwa cara 

itulah yang paling efektif untuk 

mengenal sesama manusia dengan baik.  

Pada tahun 1984 dalam 

bukunya Please Understand Me I dan II, 

David Keirsey, seorang professor dalam 

bidang psikologi dari California State 

University, menggolongkan  

kepribadian menjadi 4 tipe, yaitu 

Idealist, Rational, Artisan dan Guardian.  

Penggolongan yang dilakukan oleh 

Keirsey ini berdasar pemikian bahwa 

perbedaan nyata yang dapat dilihat dari 

seseorang adalah tingkah laku (behave). 

Tingkah laku dari seseorang, 

merupakan cerminan hal yang nampak 

dari apa yang dipikirkan dan dirasakan 

oleh orang tersebut. Implikasi dari 

pernyataan ini adalah, kalau seseorang 

hendak mengetahui hal yang dipikirkan 

oleh orang lainnya, dapat dibaca melalui 

tingkah lakunya. Dalam dunia 

pendidikan, untuk mengetahui 

pemikiran seorang peserta didik 

mengenai pengerjaannya terhadap soal 

tertentu, tentunya bukan dilihat dari 

tingkah lakunya, akan tetapi secara 

lebih spesifik dari hasil pekerjaan 

peserta didik. Untuk dapat mengetahui 

pemikiran seorang peserta didik, salah 

satunya dapat dengan cara mengajak 

peserta didik untuk berdiskusi dengan 
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pengajar, sehingga peserta didik mau 

mengatakan apa yang ada dalam 

pemikirannya pada saat mengerjakan 

soal tertentu.   

Terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang telah mencoba untuk 

melihat kaitan antara perbedaan tingkah 

laku dan perbedaan proses berpikir 

peserta didik, diantaranya Gillian 

(2005), yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif untuk melihat hubungan 

antara proses kognitif dengan salah satu 

penggolongan kepribadian, yaitu MBTI 

(Myers Briggs Type Indicator) dan Li 

Fang Zhang (2002) yang melihat 

hubungan antara gaya berpikir dan 

penggolongan kepribadian Big 

Personality Traits.  

Dengan menyadari perbedaan 

kondisi pada masing-masing peserta 

didik, maka pengajar dapat memberikan 

metode mengajar terbaik untuk masing-

masing pribadi peserta didik. Metode 

mengajar akan diberikan berdasar 

proses berpikir  yang dimiliki oleh 

peserta didik, dan proses berpikir 

diselidiki berdasar tipe kepribadian 

yang telah dikelompokkan berdasar 

pengelompokkan oleh David Keirsey. 

Dengan metode mengajar yang 

disesuaikan berdasar proses berpikirnya, 

maka diharapkan proses mengajar 

belajar dapat menyentuh peserta didik 

lebih secara pribadinya, karena memang 

sudah seharusnya peserta didik 

mempunyai hak untuk diperhatikan oleh 

setiap pengajar secara pribadi masing-

masing, dan bukan hanya secara 

klasikal, di mana banyak pribadi 

bergabung menjadi satu.  

Dengan metode mengajar 

yang sesuai untuk masing-masing 

peserta didik, maka diharapkan segala 

sesuatunya akan berjalan dengan lancar. 

Materi akan nampak indah, tugas-tugas 

akan dikerjakan dengan suka hati. 

Tetapi jika situasi belajar tidak 

mendukung, maka segalanya akan 

nampak menjadi berat, melelahkan dan 

membosankan. Walaupun sebenarnya 

tidak ada yang salah atau benar dari 

cara belajar maupun metode mengajar, 

karena hal itu merupakan cerminan dari 

masing-masing kepribadian, akan tetapi 

jika seorang peserta didik masuk dalam 

lingkungan dengan cara belajar yang 

tidak sesuai dengan cara belajarnya, 

tentu akan sangat berpengaruh pada 

hasil belajarnya.  

Untuk dapat mencapai hal 

tersebut, maka pada penelitian awal  

kali ini, akan dilihat proses berpikir 

peserta didik  tipe Rational dan Artisan 

dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Agar proses berpikir 

peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah matematika dapat diketahui 

dengan lebih baik, maka pada penelitian 

awal ini, dalam menyelesaikan masalah 

matematika, peserta didik diarahkan 

untuk menggunakan langkah Polya. 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini, adalah: 

a. Memperoleh profil proses berpikir 

mahasiswa tipe Rational dalam 

memecahkan masalah matematika. 

b. Memperoleh profil proses berpikir 

mahasiswa tipe Artisan dalam 

memecahkan masalah matematika. 

 

Kajian Pustaka 

Pemecahan Masalah Matematika 

 Masalah sebenarnya memang 

sudah menjadi hal yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan manusia. 

Masalah tidak dapat dipandang sebagai 

hal yang hanya membebani manusia 

saja, akan tetapi justru harus dipandang 

sebagai sarana untuk memunculkan 

penemuan-penemuan baru. Lahirnya 

penemuan-penemuan dari para ahli 

yang kini dinikmati manusia adalah 

karena adanya suatu masalah. 

Dengan melihat pentingnya 

pemecahan masalah dalam kehidupan 

manusia inilah yang mendasari 
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mengapa pemecahan masalah menjadi 

sentral dalam pembelajaran matematika 

di tingkat manapun.  

Anderson (dalam Suharnan,2005) 

menyatakan masalah terjadi karena 

adanya  kesenjangan antara situasi saat 

ini dengan situasi mendatang, atau 

antara keadaan saat ini dengan tujuan 

yang diinginkan. Suatu kesenjangan akan 

merupakan masalah  hanya jika seseorang 

tidak mempunyai aturan tertentu  yang 

segera dapat dipergunakan  untuk 

mengatasi kesenjangan  tersebut.  Jika 

seseorang sudah menemukan aturan 

tertentu untuk mengatasi kesenjangan 

yang dihadapinya, maka orang tersebut 

dikatakan sudah dapat menyelesaikan 

masalah, atau sudah mendapatkan 

pemecahan masalah. Dari pengertian ini, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa secara 

umum, masalah memang sangat   

bergantung kepada individu tertentu  dan 

waktu tertentu. Artinya, suatu 

kesenjangan merupakan suatu masalah 

bagi  seseorang, tetapi bukan merupakan 

suatu masalah bagi orang yang lain. Bagi 

orang tertentu, kesenjangan pada saat ini 

merupakan masalah, tapi di saat lain, 

sudah bukan masalah lagi, karena orang 

tersebut sudah segera dapat mengatasinya 

dengan belajar dari pengalaman yang lalu.   

Hal lain yang perlu diperhatikan 

adalah agar tujuan dapat dicapai, maka 

seseorang perlu upaya pemecahan 

masalah yang melibatkan proses 

berpikir secara optimal. Hal ini terjadi 

karena untuk menyelesaikan masalah, 

seseorang perlu menciptakan aturan 

untuk mengatasi masalah, dan aturan ini 

tentu tidak mudah untuk diciptakan. 

Di dalam dunia pendidikan 

matematika, sebagian besar ahli 

Pendidikan Matematika menyatakan 

bahwa masalah merupakan pertanyaan 

atau soal matematika yang harus 

dijawab atau direspon. Namun, 

dinyatakan juga bahwa tidak semua 

pertanyaan matematika otomatis akan 

menjadi masalah. Suatu pertanyaan 

akan menjadi masalah hanya jika 

pertanyaan itu menunjukkan adanya 

suatu tantangan (challenge) yang tidak 

dapat dipecahkan oleh suatu prosedur 

rutin yang sudah diketahui si pelaku. 

Karenanya, dapat terjadi suatu 

pertanyaan menjadi masalah bagi 

seorang peserta didik  akan  menjadi 

soal biasa bagi peserta didik lainnya, 

karena peserta didik tersebut sudah 

mengetahui prosedur untuk 

menyelesaikannya, atau sudah 

mendapatkan pemecahan masalahnya. 

Mengenai masalah itu sendiri, 

Polya (1973) mengklasifikasikannya 

menjadi 2 jenis, yaitu : 

(1) Soal mencari (problem to 

find), yaitu mencari, menentukan, atau 

mendapatkan nilai atau objek tertentu 

yang tidak diketahui dalam soal dan 

memenuhi kondisi atau syarat yang 

sesuai dengan soal. Objek yang 

ditanyakan atau dicari (unknown), 

syarat-syarat yang memenuhi soal 

(conditions), dan data atau informasi 

yang diberikan merupakan bagian 

penting atau pokok dari sebuah soal 

mencari dan harus dipahami serta 

dikenali dengan baik pada saat awal 

memecahkan masalah. Jenis inilah yang 

akan digunakan pada penelitian awal ini.  

(2) Soal membuktikan (problem 

to prove), yaitu prosedur untuk 

menentukan apakah suatu pernyataan 

benar atau tidak benar. Soal 

membuktikan terdiri atas bagian 

hipotesis dan kesimpulan. Pembuktian 

dilakukan dengan membuat atau 

memproses pernyataan yang logis dari 

hipotesis menuju kesimpulan, 

sedangkan untuk membuktikan bahwa 

suatu pernyataan tidak benar, cukup 

diberikan contoh penyangkalnya 

sehingga pernyataan tersebut menjadi 

tidak benar. 
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Polya(1973), secara eksplisit 

menjabarkan langkah-langkah 

pemecahan masalah : 

(i) Memahami masalah 

 Dalam tahap ini, masalah harus 

diyakini benar, dengan cara dibaca 

berulang-ulang, dan dapat ditanyakan 

sendiri beberapa hal, seperti  apa yang 

diketahui, apa yang tidak diketahui, 

bagaimana hubungan antara apa yang 

diketahui dengan apa yang tidak 

diketahui, dan lain-lain, untuk 

meyakinkan diri, bahwa masalah sudah 

dipahami dengan baik. 

(ii) Membuat rencana pemecahan 

masalah  

Mencari hubungan antara 

informasi yang diberikan dengan yang 

tidak diketahui, dan memungkinkan 

untuk dihitung variabel yang tidak 

diketahui tersebut. Sangat berguna 

untuk membuat pertanyaan, bagaimana 

hal yang diketahui akan saling 

dihubungkan untuk mendapatkan hal 

yang tidak diketahui.  

 

 

(iii)  Melaksanakan rencana 

Dalam melaksanakan rencana 

yang tertuang pada langkah ke dua, 

maka harus diperiksa tiap langkah 

dalam rencana dan menuliskannya 

secara detail untuk memastikan bahwa 

tiap langkah sudah benar.  

(iv)  Memeriksa kembali jawaban 

Dalam langkah ini, setiap 

jawaban ditinjau kembali, apakah sudah 

diyakini kebenarannya, dan ditinjau 

ulang apakah solusi yang digunakan 

dievaluasi terhadap kelemahan-

kelemahannya. 

Dengan menggunakan langkah-

langkah pemecahan masalah oleh Polya, 

diharapkan peserta didik dapat dengan 

lebih runtut dan terstruktur dalam 

memecahkan masalah matematika.  

Berdasarkan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya, pada 

penelitian awal kali ini, point-point  

yang ingin diketahui oleh peneliti pada 

waktu peserta didik mengerjakan  

pemecahan masalah matematika adalah 

sebagai berikut: 

 

Langkah Pemecahan Masalah Point-point 

I Memahami masalah  - Cara peserta didik dalam menerima informasi 

yang ada pada soal ( baik secara fisik, 

maupun yang terjadi dalam proses 

berpikirnya). 

- Cara peserta didik dalam memilah  informasi 

menjadi informasi penting dan tidak penting. 

- Cara peserta didik dalam mengetahui kaitan 

antar informasi yang ada. 

- Cara peserta didik dalam menemukan 

informasi terpenting yang akan menjadi 

kunci dalam penyelesaian masalah. 

- Cara peserta didik dalam menyimpan 

informasi penting yang telah didapatkan. 

- Cara peserta didik dalam menceritakan 

kembali informasi penting yang telah 

didapatkan.  

II.  Membuat rencana 

pemecahan masalah 

- Cara peserta didik dalam merencanakan 

pemecahan masalah. 

- Cara peserta didik dalam menganalisa 
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Langkah Pemecahan Masalah Point-point 

kecukupan data untuk menyelesaikan soal . 

- Cara peserta didik dalam memeriksa apakah 

semua informasi penting telah digunakan.  

III.  Melaksanakan 

rencana pemecahan 

masalah  

- Cara peserta didik dalam membuat langkah-

langkah penyelesaian secara benar. 

- Cara peserta didik dalam memeriksa setiap 

langkah penyelesaian. 

- Cara peserta didik dalam memeriksa apakah 

setiap data sudah digunakan, dan apakah 

setiap masalah sudah terjawab.  

IV.  Memeriksa kembali 

jawaban  

- Cara peserta didik untuk memanggil kembali 

informasi penting, agar dapat digunakan 

untuk merencanakan penyelesaian dengan 

cara berbeda. 

- Cara peserta didik dalam menggunakan 

informasi untuk mengerjakan kembali soal 

dengan cara yang berbeda. 

 

 

Proses Berpikir 

Apa sebenarnya proses berpikir 

tersebut? Solso(1995) mengatakan 

bahwa 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, imajinasi, dan pemecahan 

masalah. Marpaung (1987) menyatakan 

bahwa berpikir atau proses kognitif  

adalah  proses yang terdiri atas 

penerimaan informasi (dari luar atau 

dari dalam diri peserta didik ), 

pengolahan, penyimpanan dan 

pengambilan kembali informasi itu dari 

ingatan peserta didik. 

Pada  dasarnya, sulit mengamati 

secara langsung proses berpikir 

seseorang. Demikian pula sebagai 

seorang pengajar, juga mengalami 

kesulitan dalam mengamati proses 

berpikir peserta didiknya. Padahal, 

proses berpikir peserta didik dalam 

memecahkan suatu masalah matematika, 

merupakan hal yang penting diketahui 

oleh seorang pengajar. Hal ini 

disebabkan karena, sejumlah penelitian 

menunjukkan bahwa peningkatan 

kemampuan matematika peserta didik 

tidak terlepas dari kemampuan guru 

mengorganisasikan metode 

pembelajaran di kelas, sedang metode 

pembelajaran di kelas akan baik dan 

terorganisasi serta dengan mudah materi 

pelajaran dicerna peserta didik apabila 

pengajar dapat dengan tepat memahami 

proses berpikir peserta didik. Ditambah 

pula menurut pendapat para ahli, belajar 

adalah proses mendapatkan atau 

mengubah wawasan (insight), cara 

pandang, harapan-harapan atau pola 

pikir peserta didik yang belajar. Pada 

saat itu, pengajar harus berusaha 

mengetahui bagaimana kesan-kesan 

yang ditangkap oleh indera, dicatat, dan 

disimpan dalam otak. Hasil pencatatan 

oleh otak tersebut kemudian digunakan 

dalam memecahkan masalah. Pendapat 

tersebut semakin memperkuat 

pentingnya seorang pengajar untuk 

dapat mengetahui proses berpikir 

peserta didiknya, yang memang tidak 

dengan mudah dapat dilakukan. Namun, 

dengan berkembangnya penelitian para 
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ahli pendidikan matematika, proses 

berpikir sudah bukan merupakan hal 

yang mustahil untuk dapat diamati dan 

diteliti. Salah satunya adalah dengan 

menggunakan pendekatan teori 

pemrosesan informasi, sebagai sarana 

tidak langsung untuk mengukur apa 

yang dilihat sebagai faktor yang amat 

penting di dalam perilaku.  

Dengan menggunakan teori 

pemrosesan informasi, maka pada 

penelitian kali ini, proses berpikir 

peserta didik dapat digambarkan 

sebagai langkah-langkah yang 

digunakan oleh peserta didik  pada saat 

peserta didik menerima informasi dari 

luar dirinya, mengolah informasi, 

menyimpan informasi, dan memanggil 

kembali informasi dari dalam ingatan 

ketika informasi dibutuhkan.  

 

Penggolongan Tipe Kepribadian  

Di dalam pergaulan dan 

percakapan sehari-hari, kita pasti 

menyadari bahwa setiap orang 

berperilaku, bertindak, berbuat, 

berbicara, berpikir secara berbeda. 

Demikian banyak perbedaan yang ada 

pada setiap orang, ini memang telah 

disadari sejak manusia dilahirkan.  

Di dalam dunia pendidikan, hal 

ini juga nampak nyata terhadap insan-

insan yang berperanan di dalamnya. 

Pengajar, mempunyai sejumlah 

perbedaan dengan pengajar yang lain, 

baik pada cara mengajar, cara berpikir, 

maupun cara menilai peserta didik. 

Antar peserta didik sendiri, jelas juga 

terlihat adanya perbedaan tersebut.  

Terdapat  peserta didik yang suka 

diperhatikan, atau peserta didik yang 

bahkan tidak suka kalau terlihat 

diperhatikan. Ada peserta didik yang  

menyukai suatu metoda mengajar 

tertentu, misalnya dengan diskusi, 

karena dengan diskusi, peserta didik 

tersebut dapat berinteraksi dengan 

peserta didik lain secara langsung,  tapi 

ada pula peserta didik yang tidak 

menyukai metoda ini, karena metoda ini 

memaksa dia untuk bergaul dan 

berinteraksi, di mana hal itu sangat 

tidak disukainya dan menghabiskan 

energinya. Akan tetapi, dalam kondisi 

seperti  itulah, proses belajar mengajar 

harus berlangsung. Demikian banyak 

perbedaan yang ada, namun antara 

pengajar dan peserta didik harus dapat 

menyatukan perbedaan yang ada, tanpa 

menghilangkan ciri  mereka yang 

sesungguhnya, agar tercipta situasi yang 

kondusif untuk proses belajar mengajar. 

Penyatuan perbedaan tersebut bertujuan, 

agar peserta didik mendapatkan 

pengetahuan sebaik mungkin dari 

pengajar, dan pengajar dapat 

memberikan pengetahuan (baca : 

mendidik) dengan sebaik mungkin 

kepada peserta didik. Bagaimana 

penyatuan untuk mensukseskan proses 

belajar mengajar itu dapat terjadi? Salah 

satunya adalah dengan memahami 

perbedaan masing-masing individu, 

baik pengajar maupun peserta didik. 

Sebenarnya, apa yang 

menyebabkan perbedaan antara individu 

yang satu dengan yang lain?. Jika 

diamati, perbedaan antara setiap peserta 

didik  disebabkan karena perbedaan 

tingkah laku yang nampak dari peserta 

didik. Perbedaan tingkah laku ini oleh 

ahli psikologi sering disebut sebagai 

Kepribadian. Kepribadian diartikan 

sebagai penggambaran tingkah laku 

secara deskriptif tanpa memberi nilai. 

Kepribadian dapat dikatakan sebagai 

pakaian sesungguhnya yang dikenakan 

oleh manusia.  

Pada tahun 1984 David Keirsey, 

seorang professor dalam bidang 

psikologi dari California State 

University, menggolongkan  

kepribadian menjadi 4 tipe, yaitu 

Guardian, Artisan, Rational dan Idealist. 

Penggolongan ini didasarkan pada 

bagaimana seseorang memperoleh 
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energinya (Extrovert atau Introvert), 

bagaimana seseorang mengambil 

informasi (Sensing atau Intuitive), 

bagaimana seseorang membuat 

keputusan (Thinking atau Feeling) dan 

bagaimana gaya dasar hidupnya 

(Judging atau Perceiving). Tentunya 

masing-masing tipe kepribadian 

tersebut akan mempunyai karakater 

yang berbeda dalam memecahkan 

masalah matematika. 

 Keirsey menamakan 

penggolongan tipe kepribadiannya 

sebagai The Keirsey Temperament 

Sorter (KTS). KTS adalah 

penggolongan kepribadian yang 

didisain dengan tujuan membantu 

manusia untuk lebih memahami dirinya 

sendiri, yang pertama kali dikenalkan 

lewat buku karangan David Keirsey 

sendiri, dengan judul Please Understand 

Me, pada tahun 1984 dan Please 

Understand Me II pada tahun 1998.  

Gambaran singkat pembentukan 

pada masing tipe adalah sebagai berikut : 

Pembagian ini dimulai dari kesadaran 

bahwa setiap manusia, dapat bersifat 

observe (mengamati) dan introspective 

(mawas diri). Keirsey menyatakan hal 

ini sebagai Sensing dan Intuitive.   

Ketika seseorang menyentuh 

suatu objek, memperhatikan permainan 

sepak bola, merasakan makanan, dan 

lain-lain di mana manusia 

menggunakan inderanya, maka manusia 

tersebut akan menggunakan sifat  

observant. Ketika manusia 

merefleksikan diri, mengintrospeksi diri 

dan menunjukkan perhatian pada apa 

yang terjadi di dalam otaknya, maka 

manusia tersebut akan bersifat 

introspective. Keirsey percaya, bahwa 

manusia tidak dapat dalam waktu yang 

bersamaan menjadi observant sekaligus 

introspeksi, dan kecenderungan 

terhadap salah satunya akan mempunyai 

efek langsung pada tingkah lakunya. 

 Seseorang yang lebih bersifat 

observant, akan lebih ‘membumi’, dan 

lebih konkrit dalam memandang dunia, 

serta bertujuan untuk memperhatikan 

lebih pada kejadian-kejadian praktis, 

dan hubungan yang segera. Seorang 

observant, akan mengganggap segala 

yang dipentingkan lahir dari apa yang 

dialami, baik pengalaman itu kemudian 

dipastikan sebagai sesuatu yang benar 

(Judging), maupun pengalaman tersebut 

dibiarkan tetap terbuka seperti apa 

adanya (Perceiving), dengan perkataan 

lain dia akan lebih menggunakan fungsi 

dalam pengaturan hidupnya, baik 

melalui Judging maupun Perceiving. 

Keirsey menamakan orang konkrit ini 

sebagai Guardian, jika orang tersebut 

bersifat Sensing dan Judging, serta 

Artisan jika orang tersebut bersifat 

Sensing dan Perceiving.  

Seseorang yang lebih bersifat 

Introspeksi, akan meletakkan otak di 

atas segalanya, dan lebih abstrak dalam 

memandang dunia, serta berfokus pada 

kejadian global. Oleh karena bersifat 

introspective, maka  sangatlah penting 

baginya, untuk membentuk suatu 

konsep di dalam dirinya. Konsep yang 

dibentuknya, dapat berasal dari 

penalaran yang objektif  dan tidak 

berdasar emosi (Thinking), maupun 

konsep yang dibentuk berdasar perasaan 

atau emosinya (Feeling).  Keirsey 

menamakan orang introspective ini 

sebagai Rational, jika orang tersebut 

bersifat Intuitive dan Thinking, serta 

Idealist jika orang tersebut bersifat 

Intuitive dan Feeling.  

Pada penelitian awal ini, akan 

diambil 2 tipe kepribadian yang secara 

teori psikologi mempunyai sifat yang 

cukup berbeda, yaitu Rational dan 

Artisan. Hal pokok yang menjadikan 

perbedaan adalah bahwa tipe Rational 

akan mengambil informasi berdasar 

Intuisinya, sedang tipe Artisan akan 

mengambil informasi berdasar panca 



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

 

50 
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan 

Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen 

inderanya, atau hal-hal yang dapat 

dirasakan secara langsung. Hal ini tentu 

akan membawa dampak yang sangat 

berbeda dalam pembelajaran, karena 

bagi peserta didik dengan tipe Artisan, 

pengajar jangan memulai mengajar 

dengan memberikan variabel, akan 

tetapi diterapkan pada kehidupan nyata 

terlebih dahulu. Sedang bagi peserta 

didik dengan tipe Rational, 

pembelajaran yang dimulai dengan 

variabel, tidak akan mengganggunya.  

Keirsey juga berpendapat, 

bahwa apa yang nampak di tingkah laku 

seseorang, merupakan cerminan dari 

apa yang dipikirkannya. Di dalam dunia 

pendidikan, hasil pemikiran seorang 

peserta didik, akan dapat dilihat melalui 

hasil pekerjaannya terhadap soal yang 

diberikan kepadanya, baik dalam latihan 

maupun dalam test. Akan tetapi, sebagai 

pengajar, tentunya tidak akan dapat 

memahami hasil pemikiran peserta 

didiknya, apabila pengajar tersebut 

hanya melihat tulisan dan hasil 

pekerjaan peserta didik tersebut. Untuk 

lebih memahami terhadap apa yang 

dipikirkan oleh peserta didiknya, maka 

pengajar harus menggali lebih dalam 

bagaimana seorang peserta didik sampai 

pada pemikiran tertentu. Hal ini 

biasanya dilakukan dengan wawancara, 

di mana peserta didik diminta untuk 

mengatakan apa yang sedang 

dipikirkannya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif yang bersifat 

eksploratif dengan data utamanya 

berupa kata-kata yang dirangkaikan 

menjadi kalimat. Metoda kualitatif 

dipilih karena penentuan profil berpikir 

mahasiswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika berlatar alamiah 

dan instrumen utama penelitian ialah 

peneliti sendiri. Analisis dilakukan 

secara mendalam pada mahasiswa 

tentang pemecahan masalah matematika, 

setelah mahasiswa dibagi berdasar tipe 

kepribadiannya.  

Penelitian ini dilaksanakan di 

Program Studi S1 Jurusan Sistem 

Informasi di sebuah perguruan tinggi di 

Surabaya pada semester gasal tahun 

akademik 2012/2013  

Dari mahasiswa program studi 

S1 Jurusan Sistem Informasi yang ada, 

terlebih dahulu akan diberikan tes  

kepribadian untuk menentukan 

penggolongan tipe kepribadiannya. Jika 

pada tipe tertentu ternyata belum terisi 

dengan subjek, maka akan diambil lagi 

sejumlah mahasiswa lain. Begitu 

seterusnya, sampai semua tipe terisi. 

Setelah semua tipe terisi, maka kepada 

mahasiswa terpilih diberikan tes 

pemecahan masalah matematika. Pada 

penelitian awal kali ini, dipilih 1 

mahasiswi dari tipe Rational dan 1 

mahasiswa dari tipe Artisan.  

Instrumen dan Data Penelitian  

Karena penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, maka peneliti pada 

penelitian ini berperan sebagai sebagai 

instrumen utama dalam mengumpulkan 

data, yang dibantu dengan instrumen 

pendukung seperti instrumen 

penggolongan tipe kepribadian, 

instrumen lembar tugas menyelesaikan 

masalah matematika dan pedoman 

wawancara.  

Materi pemecahan masalah 

matematika yang digunakan, 

disesuaikan dengan kebutuhan 

mahasiswa dalam bidang Sistem 

Informasi. Pada jurusan Sistem 

Informasi, pemecahan masalah 

matematika yang diajukan lebih 

ditekankan pada soal dengan jenis 

Logika. Mengenai pentingnya logika di 

bidang Sistem Informasi, dinyatakan 

oleh Sholiq, yaitu Program terutama 

harus terbebas dari kesalahan logika. 

Kesalahan model ini, susah  dilacak, 

dan sangat menentukan apakah program 
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yang dibuat sesuai dengan yang 

dikehendaki atau tidak. Logika di 

hampir semua bahasa pemrograman 

hampir sama, dan disebut Algoritma. 

Karena penelitian ini 

mengungkap proses berpikir mahasiswa 

berdasar tipe kepribadian  dalam 

menyelesaikan masalah matematika, 

maka peneliti tidak melakukan 

intervensi terhadap pemecahan masalah 

dari mahasiswa tersebut. Peneliti hanya 

memberikan kesempatan untuk refleksi 

kepada mahasiswa yang menjawab 

salah. Tujuan utama dari wawancara 

adalah untuk dapat mengetahui proses 

berpikir mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika 

berdasar langkah Polya.  

Instrumen lembar tugas pertama 

dalam penelitian ini adalah lembar tugas 

untuk menentukan penggolongan tipe 

Kepribadian. Instrumen ini diambil dari 

Buku Please Understand Me, karangan 

David Keirsey dan Marilyn Bates. 

Karena instrumen asli dalam bahasa 

Inggris, maka harus diterjemahkan 

terlebih dahulu ke bahasa Indonesia, 

untuk menghindarkan salah tafsir dalam 

bahasa. Setelah instrumen 

diterjemahkan, kemudian divalidasi 

oleh ahli, yang terdiri atas ahli bahasa (1 

orang) dan psikolog (1 orang). Validasi 

diarahkan pada kesesuaian bahasa dan 

isi dari pertanyaan.  

Selanjutnya dibuat instrumen 

lembar tugas pemecahan masalah 

matematika. Instrumen lembar tugas ini 

juga divalidasi oleh ahli, yang terdiri 

atas ahli matematika terapan (2 orang) 

dan ahli pendidikan matematika (2 

orang). Validasi diarahkan pada 

kesesuaian masalah dengan tujuan 

penelitian, konstruksi masalah dan 

kesesuaian bahasa yang digunakan. 

Data dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh melalui jawaban 

tertulis dan wawancara tentang proses 

berpikir subjek dalam memecahkan 

masalah matematika.  

Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data 

penelitian, mahasiswa diminta untuk 

menyampaikan apa yang dipikirkan 

ketika menyelesaikan masalah 

matematika kemudian diwawancarai. 

Dalam hal ini metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah Think 

Out Louds (TOL) atau juga dikenal 

dengan sebutan Think Aloud dan 

wawancara mendalam (dept interview). 

Untuk memperoleh proses 

berpikir mahasiswa dalam 

menyelesaikan permasalahan 

matematika, maka dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Mahasiswa diberi tugas untuk 

menyelesaikan masalah matematika, 

sekaligus menuliskan dan 

mengungkapkan secara verbal apa 

yang dipikirkan saat menyelesaikan 

masalah tersebut. 

2) Peneliti merekam ungkapan verbal 

dari mahasiswa dan mencatat 

perilaku (ekspresi)nya,  termasuk 

hal-hal unik yang dilakukan oleh 

mahasiswa ketika menyelesaikan 

masalah matematika tersebut.  

3) Peneliti mengemukakan pertanyaan 

hanya jika diperlukan, untuk lebih 

mendalami apa yang sedang 

dipikirkan mahasiswa. 

 

Analisa Data  

SOAL : 

Ibu Tina, seorang ibu rumah tangga, 

suatu pagi bangun dan merasakan  

sakit kepala. Bergegaslah Ibu Tina ke 

dokter Budi, seorang dokter yang baru 

beberapa minggu ini menjadi tetangga 

Ibu Tina.  

Dia segera mengeluhkan sakit kepala 

yang dideritanya,  selain itu, agar 

dokter Budi dapat memberikan obat 

yang tepat untuk menyembuhkan sakit 

kepalanya, Ibu Tina juga menceritakan 
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mengenai riwayat obat-obat yang 

pernah diminumnya beserta efek 

sampingannya.  

Berikut riwayat obat yang pernah 

diminum oleh Ibu Tina: 

 Jika ibu Tina minum Aspirin  maka 

sakit kepala sembuh, dan  dapat 

menolong penyakit rematik pada 

lutut ibu Tina, tetapi  membuat mual 

dan mengganggu perut. 

 Jika ibu Tina minum Obat-obatan 

herbal (obat yang terbuat dari 

tumbuh-tumbuhan), maka rasa mual 

dan gangguan perutnya sembuh, 

tetapi menyebabkan sakit pada 

persendian kaki. 

 Jika ibu Tina minum Antibiotik  

maka  sakit kepala dan  mualnya  

sembuh, tetapi membuat gangguan 

pada perut, rematik pada lutut, dan 

leher kaku. 

 Jika ibu Tina minum Cortisone 

maka kaku pada leher dan rematik 

pada lututnya akan sembuh,  tetapi 

menyebabkan sakit pada persendian 

kaki. 

 Jika ibu Tina melakukan Kompres 

dengan lap hangat, maka dapat 

meringankan gangguan perut dan 

kekakuan pada leher.  

Menurut Anda, obat apa yang harus 

diberikan oleh dokter Budi, agar 

Ibu Tina sembuh dari sakit kepala, 

namun tidak menimbulkan efek 

sampingan. 

Dari hasil wawancara dan  

analisa yang didapatkan, rangkuman 

proses berpikir pada tipe Rational dan 

Artisan, dalam memecahkan masalah 

dengan tinjauan pada langkah Polya 

adalah:

 

A. MEMAHAMI MASALAH  

TUJUAN Tipe Rational  Tipe Artisan 

Mengetahui cara 

subjek dalam 

usahanya untuk 

menerima informasi 
yang ada pada soal  

(baik secara fisik, 

maupun yang terjadi 

dalam proses 

berpikirnya). 

a. Dari pengamatan secara fisik 

didapatkan, subjek lebih 

banyak tenang, diam, dan 

secara tekun serta teliti 

dalam membaca soal. Soal 

dibaca secara urut dan utuh . 

 

 

b.Dari hasil wawancara 

diketahui, bahwa subjek 

secara runtut dan sistematis 

mempelajari permasalahan, 

dan secara bertahap mulai 

membangun kerangka 

permasalahan serta 

merencanakan pemecahan 

masalah. 

 

a. Dari pengamatan secara 

fisik didapatkan, subjek lebih 

banyak membuat gerakan, 

kurang tenang dalam 

membaca soal. Soal tidak 

dibaca secara urut dan utuh, 

subjek membaca pertanyaan 

terlebih dahulu . 

b. Dari hasil wawancara 

diketahui, bahwa subjek 

menerima informasi secara 

global saja, dan langsung 

pada pertanyaan. Subjek 

kesulitan dalam membangun 

kerangka permasalahan, 

perhatian hanya pada situasi 

dan fakta saja . 
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TUJUAN Tipe Rational  Tipe Artisan 

Mengetahui cara 

subjek dalam 

usahanya untuk 

memilah informasi 

yang didapat, 

menjadi : informasi 

penting (terdiri dari 

hal yang diketahui 

dan hal yang 

ditanyakan)  dan 

informasi yang tidak 

penting (informasi 

yang tidak akan 

digunakan pada waktu 

penyelesaian soal). 

a. Untuk membedakan antara 

informasi penting dan tidak 

penting, maka subjek 

memanfaatkan kerangka 

permasalahan yang telah 

dibangun pada saat 

menerima informasi.  

 

 

 

b.  Untuk membedakan antara 

hal yang diketahui dan 

yang ditanyakan, maka 

usaha yang dilakukan oleh 

subjek adalah dengan 

menelaah kata-kata yang 

tercantum dalam kalimat. 

a. Untuk membedakan antara 

informasi penting dan tidak 

penting, dilakukan dengan 

bertitik tolak  pada 

pertanyaan yang ada.  Jika 

informasi tersebut 

berhubungan dengan 

pertanyaan yang harus 

dijawab, maka akan 

dianggap sebagai informasi 

penting.  

 

b. Untuk membedakan antara 

hal yang diketahui dan 

yang ditanyakan, maka 

usaha yang dilakukan oleh 

subjek adalah dengan 

menelaah kata-kata yang 

tercantum dalam kalimat. 

Mengetahui cara 

subjek dalam 

usahanya untuk 

memahami kaitan 

antara informasi yang 

ada. 

 

Cara subjek dalam usahanya 

untuk memahami kaitan 

antara hal yang diketahui dan 

hal yang ditanyakan adalah 

dengan menarik kesimpulan, 

bahwa data yang diketahui 

akan digunakan untuk 

menjawab pertanyaan yang 

ada . Selain itu, subjek juga 

menyatakan bahwa antara 

data dan pertanyaan, 

mempunyai semesta yang 

sama, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terkait .  

 

Cara subjek dalam usahanya 

untuk memahami kaitan 

antara hal yang diketahui dan 

hal yang ditanyakan adalah 

berawal dari pertanyaan yang 

ada, jawaban akan didapat 

dengan menggunakan data 

yang diketahui. Selain itu, 

subjek juga menyatakan 

bahwa masalah yang ada pada 

soal, sesuai dengan fakta 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Mengetahui cara 

subjek dalam 

usahanya untuk 

memilih informasi 

terpenting, yang akan 

menjadi kunci dalam 

menyelesaikan soal. 

Subjek mengganggap bahwa 

dari informasi penting yang 

ada, semua informasi sama 

pentingnya, hal ini disebabkan 

karena subjek merasa bahwa 

seluruh informasi masuk 

dalam kerangka permasalahan 

yang telah dibangunnya pada 

waktu menerima informasi 

Subjek menemukan informasi 

terpenting adalah informasi 

yang tercantum dalam 

pertanyaan yang ada dalam 

soal 

Mengetahui cara 

subjek dalam 

usahanya untuk 

menyimpan informasi 

Subjek menyimpan informasi 

dalam pemikirannya (internal 

memory), dan cukup dibantu 

dengan memberi tanda pada 

Subjek menyimpan informasi 

dalam bentuk tulisan pada 

kertas (external memory), 

dengan cara menulis ulang 
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TUJUAN Tipe Rational  Tipe Artisan 

penting, agar dapat 

digunakan dalam 

proses penyelesaian 

masalah (pemberian 

variabel, gambar, 

sketsa, bagan, 

diagram dan lain lain). 

lembar soal.  

 

seluruh data, walau secara 

singkat.  

 

Mengetahui cara 

subjek dalam 

menceritakan kembali 

informasi penting 

yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan 

soal 

Subjek memanggil kembali 

informasi berdasar data yang 

sudah disimpan dalam 

ingatannya, dan dibantu 

dengan  tanda yang ada pada 

lembar soal. Dalam 

menceritakan kembali soal 

yang ada, subjek 

menyebutkannya secara urut 

dan utuh.  

 

Subjek memanggil kembali 

informasi dengan membaca 

ulang catatan yang telah 

dibuatnya. Dalam 

menceritakan kembali soal, 

subjek menceritakannya tidak 

secara utuh.  

 

 

B. MEMBUAT RENCANA PEMECAHAN MASALAH  

TUJUAN Tipe Rational Tipe Artisan 

Mengetahui cara 

subjek dalam 

usahanya untuk 

membuat rencana 

pemecahan masalah 

(langkah per langkah). 

Subjek membuat rencana 

pemecahan masalah dengan 

menganalisa seluruh data agar 

didapat solusi . 

 

Subjek membuat rencana 

pemecahan masalah dengan 

berpusat pada pertanyaan 

(yaitu agar efek samping 

hilang), melalui data yang 

relevan.  

Mengetahui cara 

subjek dalam usaha-

nya untuk memeriksa 

apakah hal-hal yang 

diketahui cukup, ber-

lebih, kurang, ataukah  

terjadi kontradiksi 

untuk  menjawab hal 

yang ditanyakan. 

Subjek menganggap hal yang 

diketahui cukup untuk 

menyelesaikan masalah, 

berdasar rencana pemecahan 

masalah, yaitu menganalisa 

seluruh data, agar didapat 

sebuah solusi. 

Subjek menganggap hal yang 

diketahui cukup untuk 

menyelesaikan masalah, 

berdasar penelusuran terhadap 

data yang relevan. 

Mengetahui cara sub-

jek untuk memeriksa, 

apakah semua hal 

yang diketahui telah 

digunakan, dan semua 

hal yang ditanyakan 

direncanakan telah 

terjawab. 

Cara subjek dalam 

menganalisa apakah setiap 

informasi akan digunakan 

atau tidak, adalah dengan  

mengkaitkan terhadap rencana 

yang telah dibuat. Berdasar 

analisa data, subjek sudah 

dapat menyimpulkan bahwa 

terdapat kemungkinan tidak 

semua informasi akan 

digunakan.  

Cara subjek dalam 

menganalisa apakah setiap 

informasi akan digunakan 

atau tidak, adalah dengan 

mengkaitkan dengan rencana 

yang telah dibuat. Berdasar 

pertanyaan yang ada, subjek 

sudah dapat menyimpulkan 

bahwa terdapat kemungkinan 

tidak semua informasi akan 

digunakan.  
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C.MELAKSANAKAN RENCANA PEMECAHAN  MASALAH  

TUJUAN Tipe Rational Tipe Artisan 

Mengetahui cara 

subjek dalam 

usahanya untuk 

mengolah informasi 

yang ada, agar didapat 

penyelesaian.    

Cara subjek dalam usahanya 

untuk menyelesaikan masalah 

ternyata sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat.  

Seluruh data dianalisa secara 

urut dengan memperhatikan 

pada tanda yang telah dibuat 

pada waktu menyimpan 

informasi, untuk mendapatkan 

solusi (mengerucut). Setelah 

semua data dianalisa secara 

urut dan ternyata mengalami  

kegagalan, subjek dengan 

cepat dapat mencari jalan lain, 

hal ini disebabkan karena  

subjek telah membangun 

kerangka permasalahan pada 

waktu menerima informasi. 

Cara subjek dalam usahanya 

untuk menyelesaikan masalah, 

sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat. Dalam mencari 

solusi, berdasar pada 

pertanyaan.  Ketika 

mengalami kegagalan, tidak 

dapat langsung mengambil 

cara lain, disebabkan karena 

informasi ditangkap secara 

global . 

 

Mengetahui cara 

subjek dalam 

memeriksa apakah 

setiap langkah sudah 

dijalankan dengan 

benar. 

Subjek memeriksa jawaban 

dengan menggunakan 

jawaban yang sudah 

diperoleh. 

Subjek memeriksa kembali 

jawaban, dengan mengulangi 

proses pemikiran awal, 

sampai menghasilkan solusi. 

Orientasi lebih pada hal yang 

sudah dikerjakan. Merasa 

sudah benar dalam menjawab, 

karena pertanyaan telah 

terjawab. 

Mengetahui cara sub-

jek dalam memeriksa 

apakah semua hal 

yang diketahui telah 

digunakan, dan semua 

hal yang ditanyakan 

telah dijawab. 

Cara subjek dalam memeriksa 

apakah semua data sudah 

digunakan adalah dengan 

memeriksa kembali setiap 

data dan hasil yang didapat . 

 

Cara subjek dalam memeriksa 

apakah semua data sudah 

digunakan adalah dengan 

melihat kembali setiap proses 

dan hasil yang didapat. 

 

D. MEMERIKSA KEMBALI JAWABAN 

TUJUAN Tipe Rational Tipe Artisan 

Mengetahui cara sub-

jek untuk memanggil 

kembali informasi 

penting yang telah 

didapat, agar dapat di-

gunakan untuk meren-

canakan penyele-saian 

dengan cara yang 

berbeda. 

Subjek memanggil kembali 

informasi dengan mengingat 

inti dari masalah tersebut 

melalui tanda yang telah 

dibuat obat 

Subjek memanggil kembali 

informasi penting, dengan 

membaca pada daftar obat 

yang telah dibuatnya 
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TUJUAN Tipe Rational Tipe Artisan 

Mengetahui cara 

subjek dalam 

menggunakan 

informasi untuk 

mengerjakan kembali 

soal dengan cara yang 

berbeda. 

 

Subjek tidak mendapatkan 

cara lain untuk memeriksa 

apakah jawaban yang dibuat 

sudah benar. Analisa yang 

dipunyai hanya analisa 

tunggal, berdasar kerangka 

pemikiran yang didapat pada 

waktu menerima informasi.  

 

Cara subjek dalam memeriksa 

kembali jawaban adalah 

bermula dari jawaban yang 

telah didapat pada langkah 

sebelumnya, kemudian 

dituliskan semua 

kegunaannya (ditulis dengan 

lambang sembuh) dan semua 

efek samping (ditulis dengan 

efek) untuk kemudian 

diselidiki, apakah semua efek 

sudah habis tercoret oleh 

sembuh 

 

Kesimpulan 

Profil proses berpikir mahasiswa tipe 

Rational dalam memecahkan masalah 

matematika berdasar langkah Polya, 

adalah : 

- Dari cara subjek dalam memahami 

masalah terlihat, ketenangan subjek 

dalam membaca soal, disebabkan 

karena subjek lebih mementingkan 

membangun kerangka permasalahan 

dari data yang ada, dibandingkan 

mengetahui pertanyaan yang ada. 

Dalam tahap ini, subjek menemukan 

pemahaman terhadap masalah 

secara runtut serta sistematis. 

Kerangka permasalahan dibangun 

berdasar data yang didapat.  

- Rencana penyelesaian masalah 

sudah dilakukan sejak tahap 

memahami masalah. Rencana dibuat 

dengan membuat abstraksi . 

- Menyelesaikan masalah sesuai 

dengan rencana. Analisa dilakukan 

secara runtut, dan ketika menemui 

kegagalan, langsung dapat mencari 

cara lain, karena kerangka 

permasalahan telah terbentuk.  

- Tidak mempunyai cara lain sebagai 

penyelesaian, disebabkan karena 

analisa yang dilakukan disusun 

berdasar kerangka permasalahan 

yang telah dibentuk pada waktu 

memahami masalah. 

Profil proses berpikir mahasiswa tipe 

Artisan dalam memecahkan masalah 

matematika berdasar langkah Polya, 

adalah : 

- Dari cara subjek dalam memahami 

masalah terlihat, ketidaktenangan 

subjek dalam membaca soal, 

disebabkan karena subjek lebih  

memberikan perhatian kepada soal 

(hal yang ditanyakan). Setelah soal 

dipahami, baru mencari apa yang 

dapat digunakan untuk penyelesaian 

masalah. 

- Merencanakan masalah, dengan 

bantuan visualisasi berupa  catatan 

Pada tahap merencanakan, sudah 

dapat menyimpulkan bahwa tidak 

semua informasi akan digunakan. 

- Menyelesaikan masalah sesuai 

dengan rencana. Analisa tidak 

dilakukan secara runtut. Jika terjadi 

kegagalan dalam penyelesaian, 

sering ragu dalam mencoba cara lain, 

yang mungkin disebabkan karena 

subjek terlalu terpancang hanya 

kepada data yang relevan dengan 

pertanyaan.  

- Tidak mendapatkan cara lain untuk 

melihat kebenaran jawaban, hanya 

berdasar jawaban yang sudah ada, 

ditinjau ulang dengan cara berbeda.
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