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PROSES BERPIKIR SISWA CLIMBER PADA KELAS VII
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MENYELESAIKAN

MASALAH MATEMATIKA

Sudarman

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa climber pada kelas
VII Sekolah Menengah Pertama dalam menyelesaikan masalah matematika. Adapun subyek
pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri I Palu sebanyak 268 orang. Metode
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode think-alouds dan wawancara.
Hasil dari penelitian ini adalah siswa climber dapat menyelesaikan masalah dengan baik
sebagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh Polya, yaitu: (a)
memahami masalah, (b) membuat rencana penyelesaian masalah, (c) melaksanakan
perencanaan, dan (d) mengecek kembali hasil penyelesaian masalah.
Kata kunci: Proses berpikir Climber, Masalah matematika

LATAR BELAKANG Stoltz (2000) mengelompokkan
Adversi t y Quotient (AQ) orang  menjadi  tiga  kelompok,  yaitu:

merupakan  pemahaman tentang apa quitter, camper dan climber. Climber
yang dibutuhkan untuk mencapai adalah orang yang tidak mudah menyerah,
kesuksesan atau kecerdasan mengatasi dan selalu berusaha untuk mendapatkan
kesulitan. Dengan maksud yang sama, yang terbaik dalam hidupnya, serta tidak
ada   beberapa   istilah   yang   sering mudah  puas  dengan  suatu  pencapaian
digunakan oleh orang, misalnya tertentu, dan tidak mudah menyerah jika
kecerdasan ketangguhan (Efendi, 2005), mendapatkan  kesulitan. Potensi  yang
daya juang (Ismarlinda, 2005). kecerdasan dimiliki  siswa  climber  tersebut  sangat
ketahanmalangan (Candisa, 2006), diperlukan dalam belajar matematika.
potensi kegigihan (Subiyanto, 2006), Walaupun AQ lebih terfokus kepada
dan kehandalan mental (Laksomono, bagaimana individu merespon terhadap
2006). kesulitan,  Stoltz (2000) mengatakan

Seseorang yang memiliki AQ bahwa orang  yang  sukses  termasuk
tinggi disebut climber, dengan dalam   belajar,   adalah   orang   yang
sendirinya  siswa  yang  memiliki  AQ memiliki AQ tinggi.  Carol  Deweck
tinggi  disebut  siswa climber.  Menurut (dalam Waidi, 2006) mengatakan bahwa
Stoltz (2000) seseorang yang siswa   yang   mempunyai AQ tinggi
mempunyai AQ tinggi cenderung memiliki motivasi dan prestasi belajar
menganggap kesulitan itu berasal dari luar tinggi. Sementara itu menurut
dirinya dan menempatkan perannya Ismarlinda (2005) dan Sudarman (2008)
sendiri  pada  tempat  yang  sewajarnya. AQ (daya juang) mempunyai hubungan
Individu tersebut akan menilai perannya yang   positif   dengan   hasil   belajar
dan belajar dari tingkah lakunya sehingga matematika.
is bisa lebih cerdik, lebih cepat, lebih baik Mulai dari pendidikan dasar,
atau  lebih  efektif  bila  dihadapkan  pada pendidikan menengah sampai perguruan
masalah serupa. Kesulitan justru tinggi peserta didik belajar matematika.
membuatnya menjadi seseorang yang Khsusus  pada  pendidikan  dasar  dan
pantang menyerah. Mereka adalah pendidikan menengah, siswa belajar
orang optimis yang memandang matematika yang oleh Soedjadi (2000)
kesulitan bersifat sementara dan dapat disebut matematika sekolah. Lebih
diatasi. lanjut Soedjadi (2000) mengatakan
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bahwa matematika sekolah adalah
unsur-unsur atau bagian-bagian dari
matematika yang dipilih berdasarkan
atau berorientasi kepada kepentingan
kependidikan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Salah satu karakteristik
matematika adalah objek kajiannya
abstrak (Soedjadi, 2000). Sehingga
belajar matematika merupakan kegiatan
mental yang tinggi. Menurut Hermes (
dalam Marpaung, 1999) semua konsep
matematika memiliki sifat abstrak sebab
hanya ada dalam pikiran manusia.
Hanya pikiran yang dapat ”melihat”
objek matematika. Sifat abstrak
matematika tersebut tetap ada pada
matematika sekolah. Hal ini merupakan
salah satu penyebab sulitnya guru
mengajarkannya. Seorang guru harus
berusaha untuk mengurangi sifat abstrak
objek matematika itu sehingga siswa
dapat menangkap pelajaran matematika
di sekolah (Soedjadi, 2000).

Pada kenyataannya banyak guru
matematika yang mengajar tanpa
memperhatikan hal tersebut. Hal inilah
merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan sebagian siswa memiliki
kesan negatif terhadap matematika,
misalnya: matematika dianggap sebagai
momok (Yaniawati, 2007), matematika
menakutkan (Sulaepin, 2006; Lasedu,
2006), matematika sulit dan
membosankan (Becker & Schneider,
2006), matematika tidak menyenangkan
(Zainuri, 2007), matematika merupakan
ilmu yang kering, melulu teoritis dan
hanya berisi rumus-rumus, seolah-olah
berada ”di luar” mengawang jauh dan
tidak bersinggungan dengan realitas
siswa (Sriyanto, 2007). Jika siswa
mempunyai kesan negatif terhadap
matematika, bahkan membenci karena
kesulitannya, itu sama saja mereka tidak
menyukai tantangan kesulitan yang
ditawarkannya.

Setiap siswa, tidak dapat
menghindar dari kesulitan dalam belajar
matematika sekolah. Harus disadari
bahwa pada umumya siswa mengalami
kesulitan dalam belajar matematika
dengan tingkat kesulitan yang berbeda-
beda. Menghindar dari kesulitan belajar
termasuk dalam belajar matematika hanya
untuk tujuan pragmatis, mencari
mudahnya saja, sama artinya dengan
menjerumuskan diri ke dalam kebodohan,
dan akan berhadapan dengan kesulitan
lain yang lebih besar. John Gray (dalam
Ronnie M, 2006) mengatakan semua
kesulitan sesungguhnya kesempatan bagi
jiwa untuk tumbuh. Oleh karena itu siswa
perlu berusaha memotivasi diri untuk
lebih menyenangi belajar matematika.
Siswa perlu menanamkan dibenaknya
bahwa matematika itu penting. Disinilah
letaknya siswa yang memiliki AQ tinggi
dapat memperlihatkan kelebihannya
sebagai seseorang yang tahan terhadap
kesulitan termasuk kesulitan dalam
belajar matematika.

Dalam pembelajaran matematika,
termasuk dalam penyelesaian masalah
matematika, siswa melakukan proses
berpikir. Dalam benak siswa terjadi proses
berpikir sehingga siswa dapat sampai pada
jawaban. Menurut Yulaelawati (2004) salah
satu peran guru dalam pembelajaran
matematika adalah membantu peserta didik
mengungkapkan bagaimana proses yang
berjalan dalam pikirannya ketika
memecahkan masalah, misalnya dengan
cara meminta peserta didik menceritakan
langkah yang ada dalam pikirannya. Hal ini
diperlukan untuk mengetahui kesalahan
berpikir yang terjadi dan merapikan
jaringan pengetahuan peserta didik.

Proses berpikir adalah aktivitas
yang terjadi dalam otak manusia.
Informasi-informasi dan data yang masuk
diolah didalamnya, sehingga apa yang
sudah ada di dalam perlu penyesuaian
bahkan perubahan, proses demikian
dinamakan adaptasi. Adaptasi terhadap

53
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan
Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen



Volume 1, Nomor 3, Edisi Nopember 2015

skema baru dapat dilakukan dengan dua
cara yaitu asimilasi dan akomodasi
tergantung dari jenis skema yang masuk
ke dalam struktur mental. Proses asimilasi
dan akomodasi akan berlangsung terus
sampai terjadi keseimbangan.

Mengetahui proses berpikir siswa
dalam menyelesaikan suatu masalah
matematika sebenarnya sangat penting bagi
guru. Dengan mengetahui proses berpikir
siswa, guru dapat melacak letak dan jenis
kesalahan yang dilakukan siswa. Kesalahan
yang diperbuat peserta didik dapat
dijadikan sumber informai belajar dan
pemahaman bagi peserta didik. Dan yang
tak kalah pentingnya adalah guru dapat
dengan merangcang pembelajaran yang
sesuai dengan proses berpikir siswa. Jadi
proses berpikir siswa terutama siswa
climber dalam menyelesaikan masalah
matematika sangat penting untuk diketahui.

Pengungkapan proses berpikir
siswa climber dalam menyelesaikan
masalah matematika jauh lebih
bermanfaat dilakukan lebih awal. Oleh
karena AQ siswa sekolah dasar masih
labil, maka pengungkapan proses
berpikir siswa climber dalam
menyelesaikan masalah matematika
dilakukan pada siswa kelas VII sekolah
menengah pertama.

SUBJEK PENELITIAN

Siswa kelas VII SMP Negeri I
Palu sebanyak 268 orang yang tersebar
pada sembilan kelas. Untuk
mengelompokkan siswa ke dalam tiga
kategori AQ yaitu quitter, camper, dan
climber digunakan angket Adversity
Response Profile (ARP) (Stoltz, 2000).

Dari 268 siswa kelas VII SMP
Negeri I Palu yang termasuk kelompok
quitter, camper, climber masing-masing
sebanyak 102, 157, dan 9. Dari
kelompok siswa climber yang terdiri
dari sembilan orang dipilih secara
purposif sebanyak dua siswa yang
selanjutnya masing-masing diberi inisial
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CB1 dan CB2.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Tugas pemecahan masalah

matematika terdiri dari tiga soal. Sebelum
digunakan, soal atau masalah matematika
tersebut divalidasi oleh dua orang guru
matematika dan seorang ahli pendidikan
matematika. Validasi diarahkan pada
kesesuaian masalah, keterbacaan,
kesesuaian bahasa yang digunakan. Soal
tersebut disesuaikan dengan pokok
bahasan pada kurikulum yaitu: bilangan
bulat, pecahan, dan persamaan linier satu
variable. Soal-soal tersebut adalah: T1:
Panjang dan lebar suatu persegi panjang
adalah masing-masing 49 cm dan 9 cm.
Luas persegi panjang tersebut sama
dengan luas suatu persegi. Berapa cm
sisi persegi tersebut; T2: Suatu kotak
berisi 120 bola. Dari keseluruhan bola
yang ada

dalam kotak terdapat 1 bagian
3

berwarna merah, 1 bagian berwarna
4

biru, dan 5
2

bagian  berwarna  putih.

Jika sisanya adalah bola berwarna
kuning. Berapa bola yang berwarna
kuning? dan T3: Aman lebih tua tiga
tahun dari Budi. Jumlah umur mereka
berdua adalah 47 tahun. Berapa tahun
umur Aman dan Budi?

Metode pengumpulan data adalah
metode think-alouds dan wawancara.
Karena siswa belum terbiasa dengan
metode think-alouds, maka siswa
beberapa climber sebagai calon subjek
penelitian diberikan pelatihan singkat
mengenai pelaksanaan metode think-
alouds. Pelatihan singkat tersebut
dilakukan bersama dengan guru
matematika. Data direkam dengan
handycam.
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PEMBAHASAN

a) Proses Berpikir Siswa Climber
dalam Memahami Masalah

Tanpa adanya pemahaman
terhadap masalah yang diberikan, siswa
tidak mungkin mampu menyelesaikan
masalah tersebut dengan benar. Untuk
dapat memahami masalah, ada beberapa
langkah-langkah yang dapat dilakukan,
misalnya: (1) baca dan baca ulang
masalah tersebut, pahami kata demi
kata, kalimat demi kalimat; (2)
identifikasi apa yang diketahui dari
masalah tersebut; (3) identifikasi apa
yang hendak dicari; (4). abaikan hal-hal
yang tidak relevan dengan
permasalahan; (5) jangan menambah
hal-hal yang tidak ada sehingga masalah
menjadi berbeda dengan masalah yang
kita hadapi (Hudojo & Sutawijaya, 1997
dan Hudojo, 2003)

Sebelum menjawab setiap soal,
kedua subjek membaca soal berulang-
ulang dan dilanjutkan dengan
mengidentifikasi apa yang diketahui dan
apa yang ditanyakan pada setiap soal.

Subjek CB1 memahami masalah
soal T2 dan T3 dengan menuliskan apa
yang diketahui dan ditanyakan pada
tersebut sebagai berikut:
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CB1 dapat menuliskan dengan
lancar dan benar apa yang diketahui dan
yang ditanyakan pada kedua soal
tersebut. CB1 dapat mengintegrasikan
langsung persepsi atau pengalaman
barunya ke dalam skema yang ada
dipikirannya. Sehingga dapat dikatakan
bahwa CB1 melakukan proses berpikir
asilimasi dalam memahami masalah
pada soal T2 dan T3. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Suparno (1997)
bahwa asimilasi adalah proses berpikir
yang dengannya seseorang
mengintegrasikan persepsi, konsep,
ataupun pengalaman baru ke dalam
skema atau pola yang sudah ada dalam
pikiran. Hal senada dikemukakan oleh
Piaget (dalam Brooks dan Brooks,
1993) assimilation is the incorporation
of new events into intelligence as a
scheme or concept.

Sementara itu untuk soal T3
subjek CB1 menuliskan apa yang
diketahui dan ditanyakan sebagi
berikut: ”Diketahui: Panjang dan lebar
suatu persegi panjang adalah 49 cm
dan 9 cm”

Jawaban CB1 tersebut kurang
lengkap. Ketika CB1 diberi kesempatan
untuk merefleksi jawabannya, CB1
membaca lebih saksama soal T1 dan
berhasil melengkapi jawabannya
menjadi:

Dalam hal ini, proses berpikir
yang dilakukan CB1 masih berpikir
asimilasi, karena tambahan jawaban
tersebut hanya melengkapi dan
mengembangkan jawaban semula dan
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tidak mengubahnya. Sebagaimana yang
dikemukakan Wadsworth (1989) bahwa
asimilasi tidak menyebabkan
perubahan/pergantian skemata,
melainkan mengembangkan skemata.
Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek
CB1 masih melakukan proses berpikir
asimilasi dalam memahami masalah

Selanjutnya subjek CB2
menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan pada soal T1 dan T3 sebagi
berikut:

CB2 dapat menuliskan dengan
lancar dan benar apa yang diketahui dan
yang ditanyakan pada soal T1 dan T3.
CB2 dapat mengintegrasikan lngsung
persepsi atau pengalaman barunya ke
dalam skema yang ada dipikirannya.
Sehingga dapat dikatakan bahwa CB2
melakukan proses berpikir asilimasi
dalam memahami masalah pada soal T1
dan T3. Sebagaimana yang dikemukakan
oleh Suparno (1997) bahwa asimilasi
adalah proses berpikir yang dengannya
seseorang mengintegrasikan persepsi,
konsep, ataupun pengalaman baru ke
dalam skema atau pola yang sudah ada
dalam pikiran.

Subjek CB2 menuliskan apa yang
diketahui dan ditanyakan pada soal T2
sebagi berikut:
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Jawaban CB2 tersebut kurang
lengkap, dan CB2 dapat melengkapinya
ketika diberikan kesempatan untuk
merefleksi jawabannya, sebagaimana
terungkap dalam wawancara singkat
berikut:
P : Apakah maksudnya bola merah 1/3

CB1 : Bola merah 1/3 bagian
P : Kalu bola merah ¼ CB1 :
Bola biru ¼ bagian
P : Kalu bola putih 2/5 CB1 :
Bola putih 2/5 bagian

Dalam hal ini, proses berpikir
yang dilakukan CB2 pada masih
berpikir asimilasi, karena tambahan
jawaban tersebut hanya melengkapi dan
mengembangkan jawaban semula dan
tidak mengubahnya. Sebagaimana yang
dikemukakan Wadsworth (1989) bahwa
asimilasi tidak menyebabkan
perubahan/pergantain skemata,
melainkan mengembangkan skemata.
Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek
CB2 melakukan proses berpikir
asimilasi.dalam memahami maslah

Karena CB1 dan CB 2 melakukan
proses berpikir asimilasi dalam
memahami masalah matematika, dapat
disimpulkan bahwa siswa climber
melakukan proses berpikir asimilasi
dalam memahami masalah matematika.

b) Proses Berpikir Siswa Climber
dalam Membuat Rencana
Penyelesaian Masalah

Langkah kedua pemecahan masalah
matematika adalah perencanaan
penyelesaian masalah. CB1 menuliskan
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perencanaan penyelesaian masalah pada P : Kalau  umur  Budi  dimisalkan
soal T1, T2 dan T3 sebagai berikut: y, bagaimana umur Aman?

CB1 : y+3
P : Kalau  umur  Budi  dimisalkan

p, bagaimana umur Aman?
CB1 : p+3
P : Terus, apakah

perencanaannya hanya
sampai disitu?

CB1 : Tidak
P : Apa lagi
CB1 : Mencari x
P : Bagaimana caranya
CB1  : Dengan persamaan linier

Pengandaian x sebagai umur Budi
dan x   +3 sebagai   umur   Aman

menandakan bahwa CB1 telah
melakukan proses berpikir abstraksi

yaitu  menggunakan  simbol x untuk
mewakili umur. Sebagaimana yang
dikemukakan Soedjadi (2000) bahwa

dalam   soal   cerita   seringkali   kita
Perencanaan yang disusun  oleh melakukan abstraksi dengan

CB1  pada  ketiga  soal  tersebut  sudah menggunakan simbol x atau y atau yang
cukup untuk dipedomani untuk lain untuk mewakili banyak
menyelesaikan soal tersebut. CB1 dapat benda/objek tertentu. Lebih lanjut
menerima  informasi  dari  ketiga  soal Sodjadi (2000)  mengemukakan bahwa
sehingga dapat merencanakan suatu   abstraksi   terjadi   bila   kita
penyelesaian masalah. CB1 dapat memandang  beberapa  objek kemudian
mengintegrasikan langsung persepsi kita “gugurkan” ciri-ciri atau sifat-sifat
atau  pengalaman  barunya  ke  dalam objek itu yang dianggap tidak penting
skema yang ada dipikirannya. Sehingga atau  tidak  diperlukan  dan  akhirnya
dapat dikatakan bahwa CB1 melakukan hanya  diperhatikan  atau  diambil  sifat
proses berpikir asilimasi dalam penting yang dimiliki bersama.
merencanakan penyelesaian masalah Ada  tiga  macam  abstraksi,  yaitu
pada soal T1, T2 dan T3. abstraksi  empirik,  abstraksi  empirik-

Berkaitan   dengan perencanaan semu, dan abstraksi reflektif.
pada   soal   T3,   peneliti   melakukan Sebagaimana yang dikemukakan oleh
wawancara dengan   CB1, dengan Piaget bahwa ada tiga abstraksi, yaitu:
ringkasan dialog sebagai berikut: empirical abstraction (focusing on
P : Apakah maksud x itu objects  and  their  properties),  pseudo-
CB1 : Umur Budi empirical abstraction (focusing on
P : Apakah  x  itu  dapat  diganti action on objects and the properties),

dengan yang lain and reflective abstraction (focusing on
CB1 : Dapat mental  objects) (Tall,  1999,  Tall  &
P : Misalnya apa Gray, 2007).
CB1 : y, p, u, dan banyak lagi Dalam  pengandaian  di atas, x
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sebagai umur Budi dan x + 3
merupakan objek mental, sehingga
dalam hal ini CB1 melakukan proses
berpikir abstraksi reflektif. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa dalam
merencanakan penyelesaian masalah
CB1 melakukan proses berpikir
asimilasi dan abtraksi reflektif.

Selanjutnya CB2 menuliskan
perencanaan penyelesaian masalah pada
soal T1 sebagai berikut:

P : Mengapa tadimenulis”
luasnyadi bagi”lalu
mencoretnya?

CB2 : Salah pak
P : Mana yang salah
CB2 : Tadi  kupikir  hasilnya  dibagi

empat
P : Untuk apa
CB2 : Mendapatkan sisi persegi
P : Jadi bagaimana
CB2 : Tidak bisa dibagi
P : Mengapa
CB2 : Kan yang didapat duluan luas

persegi-panjang
P : Terus
CB2 : Ditarik akar
P : Mengapa ditarik akarnya
CB2 : Kan  luas  persegi  pak  sisi  ×

sisi
P : Sebenarnya apa yang

dipikirkan tadi, tiba mau
membagi empat

CB2 : Kan sisi persegi itu ada empat

Awalnya CB2 berpikir bahwa
setelah diperoleh luas persegi panjang
maka untuk memperoleh sisi persegi
adalah membagi luas tersebut. Akan
tetapi CB2 menyadari bahwa hai itu
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salah dan menyatakan yang harus
dilakukan akan adalah menarik akar.
Dalam menyusun perencanaan tersebut
CB2 melakukan proses berpikir
akomodasi. Akomodasi adalah proses
pengintegrasian stimulus baru melalui
perubahan skema lama atau
pembentukan skema baru untuk
menyesuaikan dengan stimulus yang
diterima. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Suparno (1996)
bahwa seseorang melakukan
akomodasi, yaitu (1) membentuk skema
baru yang dapat cocok dengan
rangsangan yang baru, atau (2)
memodifikasi skema yang ada sehingga
cocok dengan rangsangan itu. Hal
senada dikemukakan oleh Piaget (dalam
Brooks dan Brooks, 1993) bahwa dalam
accommodation, existing schemes are
modified to account for new
information.

Pada soal T2 CB2 menuliskan
perencanaan penyelesaian masalah
sebagai berikut:

Perencanaan yang disusun oleh
CB2 pada soal T2 sudah tepat dan dapat
dipedomani untuk menyelesaikan soal
tersebut. CB2 dapat menerima
informasi dari soal T2 sehingga dapat
merencanakan penyelesaian masalah.
CB2 dapat mengintegrasikan persepsi
atau pengalaman barunya ke dalam
skema yang ada dipikirannya. Sehingga
dapat dikatakan bahwa CB2 melakukan
proses berpikir asilimasi dalam
merencanakan penyelesaian masalah
pada soal T2.

Sementara pada soal T3 CB2
menuliskan perencanaan penyelesaian
masalah sebagai berikut:
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Berkaitan dengan perencanaan
pada soal T3, peneliti melakukan
wawancara dengan CB2, dengan
ringkasan dialog sebagai berikut:
P : Apakah maksud x itu
CB1 : Umur Aman
P : Apakah x itu dapat diganti

dengan yang lain
CB1 : Dapat Pak
P : Misalnya apa
CB1 : y, p dan z
P : Kalau umur Aman dimisalkan

y, bagaimana umur Budi?
CB1 : y - 3
P : Kalau umur Aman dimisalkan

p, bagaimana umur Budi?
CB1 : p - 3
P : Terus, apakah

perencanaannya hanya
sampai disitu?

CB1 : Tidak
P : Apa lagi
CB1 : Jumlahkan umur mereke

berdua
P : Lalu
CB1 : Disamakan dengan jumlah

umur yang diketahui
P : Jumlah  umur  yang  diketahui

berapa
CB1 : 47 tahun
P : Lalu
CB1 : Mencari x
P : Bagaimana caranya
CB1 : Dengan persamaan linier
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P : Umur siapa yang duluan
didapat

CB1 : Umur Budi
P : Mengapa
CB1 : Kan umur Budi dimisalkan x
P : Jadi pengurangnya umur Budi

atau Umur Aman
CB1 : Umur Budi
P : Bolehkah umur Aman menjadi

pengurang
CB1 : Tidak, sambil menggeleng
P : Jadi bolehkah menggunakan

kata “atau”
CB1 : Tidak, mengeleng lagi sambil

senyum

Pengandaian x sebagai umur
Aman dan x - 3 sebagai umur Budi
menandakan bahwa CB2 telah
melakukan proses berpikir abstraksi
yaitu menggunakan simbol x untuk
mewakili umur. Sebagaimana yang
dikemukakan Soedjadi (2000) bahwa
dalam soal cerita seringkali kita
melakukan abstraksi dengan
menggunakan simbol x atau y atau yang
lain untuk mewakili banyak
benda/objek tertentu.

Dalam pengandaian di atas, x
sebagai umur Budi dan x + 3
merupakan objek mental, sehingga
dalam hal ini CB2 melakukan proses
berpikir abstraksi reflektif. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa dalam
merencanakan penyelesaian masalah
CB2 melakukan proses berpikir
asimilasi dan abtraksi reflektif.

Awalnya CB2 mengatakan bahwa
”Jumlah umur mereka dikurangi umur
Budi atau Aman” tetapi CB2 menyadi
bahwa umur yang dapat lebih dahulu

P : Apa mksud “jumlah umur adalah umur Budi, jadi pengurangnya mereka
dikurangi umur Budi adalah umur Budi. Dalam hal ini CB2
atau Aman” telah melakukan    proses berpikir

CB1  : Kan   kalau   sudah   didapat akomodasi.
umur Budi tinggal Karena CB1 dan CB2 melakukan
menguranginya dapat  umur proses berpikir  asimilasi, akomodasi
Aman dan abstraksi reflektif dalam menyusun
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perencanaan penyelesaian masalah,
dapat disimpulkan bahwa siswa climber
melakukan proses berpikir asimilasi,
akomodasi dan abstraksi reflektif dalam
menyusun perencanaan penyelesaian
masalah.

c) Proses Berpikir Siswa Climber
dalam Melaksanakan Rencana
Penyelesaian Masalah

Langkah selanjutnya adalah setiap
subjek melaksanakan rencana
menyelesaikan masalah berdasarkan
perencanaan penyelesaiaan masalah
telah disusun. Melaksanakan rencana
penyelesaian pada prinsipnya adalah
menyelesaikan masalah. Penyelesaian
masalah yang dibuat oleh CB1 untuk
masalah T1, T2, dan T3 sebagai berikut:

`
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proses berpikir abstraksi reflektif, maka
ketika melaksanakan perencanaan
dalam bentuk penyelesaian soal T3,
CB1 juga telah melakukan proses
berpikir abstraksi reflektif. Karena pada
penyelenyelsaian itu sudah
menggunakan objek mental yaitu simbo
x yang mewakili umur Budi dan x+3
mewakili umur Aman.

Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa CB1 melakukan proses berpikir
asimilasi dan abstraksi reflektif dalam
melaksanakan perencanaan
penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah yang dibuat
CB2 untuk masalah T1 adalah sebagai
berikut:

CB1 dapat melasanakan
perencanaan penyelesaikan masalah
yang telah disusun. CB1 berhasil
menjawab ketiga soal dengan benar,
tanpa mengalami hambatan yang
berarti. Dalam hal ini CB1 melakukan
proses berpikir asimilasi dalam
melaksanakan perencanaan masalah.

Berkaitan dengan perencanaan
pada T3 yang ketika itu CB1 melakukan

P : Mengapa 49 × 9 dicoret CB1 :
Mau ditulis rumusnya dulu P :
Rumus apa
CB1 : Luas persegi-panjang
P : Bagaimana rumusnya
CB1 : Itu pak sambil menunjuk pada

lembar jawabannya
P : Coba dibaca
CB1 : Luas persegi panjang = panjang

× lebar
P : Terus, mencari akar dari 441
CB1 : Dengan pohon faktor

Sedangkan untuk masalah T2 dan
T3, CB menyusun penyelesaian sebagai
berikut:
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CB2 dapat melasanakan
perencanaan penyelesaikan masalah
yang telah disusun. CB2 juga berhasil
menjawab ketiga soal dengan benar,
tanpa mengalami hambatan yang
berarti. Dalam hal ini CB2 melakukan
proses berpikir asimilasi dalam
melaksanakan perencanaan masalah.

Berkaitan dengan perencanaan
pada T3 yang ketika itu CB2 melakukan
proses berpikir abstraksi reflektif, maka
ketika melaksanakan perencanaan
dalam bentuk penyelesaian soal T3,
CB2 juga telah melakukan proses
berpikir abstraksi reflektif. Karena pada
penyelenyelsaian itu sudah
menggunakan objek mental yaitu simbo
x yang mewakili umur Aman dan x+3
mewakili umur Budi.

Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa CB2 melakukan proses berpikir
asimilasi dan abstraksi reflektif dalam
melaksanakan perencanaan
penyelesaian masalah. Karena CB1 dan
CB2 melakukan proses berpikir
asimilasi dan abstraksi reflektif dalam
melaksanakan perencanaan

penyelesaian masalah, maka dapat
disimpulkan bahwa siswa climber
melakukan proses berpikir asimilasi dan
abstraksi reflektif dalam melaksanakan
perencanaan penyelesaian masalah.

d) Proses Berpikir Siswa Climber
dalam Mengecek Kembali

Langkah mengecek kembali
untuk melihat apakah penyelesaian
yang telah doperoleh sudah sesuai
dengan ketentuan yang diketahui dan
tidak terjadi kontradiksi, merupakan
langkah terakhir yang juga tidak kalah
pentingnya.

Setiap subjek mengecek kembali
setiap penyelesaian masalah yang
mereka telah susun sebelumnya. CB1
mengecek hasil penyelesain masalah
pada soal T1, T2, dan T3 sebagai
berikut:
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CB1 dapat mengecek hasil
penyelesaian ketiga masalah dengan
lancar. Dalam hal ini CB2 melakukan
proses berpikir asimilasi dalam
melaksanakan perencanaan masalah.

Selanjutnya CB2 mengecek hasil
penyelesaian masalah pada soal T1, T2,
dan T3 sebagai berikut:

CB2 dapat mengecek hasil
penyelesaian ketiga masalah dengan
lancar. Dalam hal ini CB2 melakukan
proses berpikir asimilasi dalam
melaksanakan perencanaan masalah.
Karena CB1 dan CB2 melakukan proses
berpikir asimilasi dalam mengecek hasil
pemecahan masalah maka dapat
disimpulkan bahwa siswa climber
melakukan proses berpikir asimilasi
dalam mengecek hasil penyelesaian
masalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan
pembahasan di atas dapat disimpulkan
bahwa:
1. Siswa climber melakukan proses

berpikir asimilasi dalam memahami
masalah

2. Siswa climber melakukan proses
berpikir asimilasi dalam membuat
rencana penyelesaian masalah

3. Siswa climber melakukan proses
berpikir asimilasi dalam
melaksanakan perencanaan
penyelesaian masalah

4. Siswa climber melakukan proses
berpikir asimilasi dalam mengecek
hasil penyelesaian masalah

5. Siswa climber dapat dapat
menyelesaikan masalah dengan baik
sebagaimana langkah-langkah
penyelesaian masalah yang
ditawarkan oleh Polya, yaitu: (a)
memahami masalah, (b) membuat
rencana penyelesaian masalah, (c)
melaksanakan perencanaan, dan
(d) mengecek kembali hasil
penyelesaian masalah.
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