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BAB II 

KEMAMPUAN BERPIKIR REFLEKTIF MATEMATIS 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBING PROMPTING 
 

Pada Bab II ini akan dibahas mengenai permasalahan pertama yang muncul 

di rumusan masalah yang telah dijelaskan di Bab I, yaitu kemampuan berpikir 

reflektif matematis siswa sekolah menengah melalui model pembelajaran probing 

prompting. Hasil analisis data dari penelitian ini akan membahas lebih dalam 

mengenai bagaimana pembelajaran matematika yang menerapkan dan 

mengaplikasikan kemampuan berpikir reflektif matematis melalui model 

pembelajaran probing prompting pada siswa sekolah menengah, termasuk langkah-

langkah, indikator, dan tujuan dalam pembelajaran matematika yang menerapkan 

kemampuan berpikir reflektif matematis melalui model pembelajaran probing 

prompting. 

Permasalahan pada bab ini akan dijelaskan dari hasil analisis data-data 

artikel penelitian nasional maupun internasional yang tercantum di sumber data 

primer yang ada di Bab 1 dan artikel penunjang yang tercantum di sumber data 

sekunder. Data-data artikel yang akan dianalisis semuanya hanya memuat satu 

variabel yang sesuai dengan judul penelitian ini. 

A. Analisis Literatur Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis 

1. Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis Siswa SMP 

Analisis literatur yang pertama ditulis oleh Jaenudin, dkk. (2017), 

menjelaskan bahwa pembelajaran matematika melibatkan proses berpikir setiap 

orang untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan dan sikap. Proses 

berpikir selalu dilakukan oleh setiap orang atau individu yang muncul dan terus 

terjadi. Penulis menjelaskan bahwa dalam belajar matematika, seseorang harus 

berpikir dan paham dengan konsep matematika yang diteliti, dan dapat mengunakan 

konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah matematika.Kegiatan belajar 

mengajar yang mengedepankan proses pembelajaran tentunya akan menghadirkan 

proses berpikir siswa dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Oleh karena itu, siswa 

diharuskan memiliki kemampuan berpikir matematis agar mampu menyelesaikan 

soal-soal matematika. Siswa harus melalui proses berpikir ini agar dapat dilatih dan 
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memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir matematis 

mereka dan menguasai apa yang telah mereka pelajari dan apa yang telah mereka 

pelajari. Oleh karena itu, siswa harus dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir 

matematis, salah satunya adalah keterampilan berpikir reflektif matematis. 

Keterampilan berpikir reflektif matematis merupakan salah satu keterampilan 

berpikir lanjutan yang perlu ada dalam pembelajaran matematika. Kemampuan 

berpikir reflektif menurut Chee (Jaenudin, dkk., 2017), merupakan kemampuan 

yang dapat mengetahui apa yang diketahui dan apa yang dibutuhkan sangat penting 

untuk menjembatani kesenjangan dalam pembelajaran.Selain itu, menurut Gurol 

(Jaenudin, dkk., 2017), berpikir reflektif adalah proses kegiatan yang terarah dan 

tepat, dalam proses ini individu menyadari bahwa mereka harus mengikuti, 

menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, memperoleh makna yang dalam, dan 

menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan definisi tersebut, kemampuan berpikir 

reflektif sangatlah penting dalam pembelajaran matematika. Namun, pada 

kenyataannya hasil belajar siswa dengan kemampuan berpikir reflektif matematis 

masih belum mampu mencapai hasil yang optimal. Studi penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti di SMPN 4 Rangkasbitung,dengan judul Analisis Kemampuan 

Berpikir Reflektif Matematis Siswa Ditinjau dari Gaya Belajar, hasilnya masih 

belum optimal. Kemampuan berpikir reflektif matematis siswanya masih tergolong 

rendah, ditinjau dari tipe gaya belajar yang dibagi menjadi tiga, yaitu visual, 

auditorial, dan kinestetik, yang dijelaskan pada Tabel 2.1. berikut. 

Tabel 2. 1 Analisis Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis Siswa 

No Indikator Visual Auditorial Kinestetik 

1 Dapat 

mengidentifikasi 

konsep 

matematika dan / 

atau rumus yang 

terlibat dalam 

masalah 

matematika non-

sederhana 

Tidak yakin 

dengan konsep 

yang digunakan 

karena tidak 

memberikan 

jawaban 

menyeluruh 

Tidak yakin 

dengan konsep 

mana yang 

akan 

digunakan 

karena tidak 

memberikan 

jawaban secara 

keseluruhan 

Tidak yakin 

dengan rumus 

atau konsep 

yang digunakan 

karena tidak 

memberikan 

jawaban secara 

keseluruhan 



3 

 

 

No Indikator Visual Auditorial Kinestetik 

2 Dapat 

mengevaluasi/ 

memeriksa 

kebenaran suatu 

argumen 

berdasarkan 

konsep/sifat 

yang digunakan 

Dapat 

didasarkan pada 

evaluasi konsep 

yang benar, jelas 

dan kurang 

sistematis / 

memeriksa 

kebenaran 

parameter, tetapi 

telah 

sepenuhnya 

digunakan 

Mampu 

memeriksa 

kebenaran 

argumen 

berdasarkan 

konsep yang 

benar, jelas, 

sistematis dan 

digunakan 

sepenuhnya 

Dapat 

didasarkan pada 

evaluasi konsep 

yang benar, 

jelas dan kurang 

sistematis / 

memeriksa 

kebenaran 

parameter, tetapi 

telah 

sepenuhnya 

digunakan 

3 Dapat menarik 

analogi dari dua 

kasus serupa 

pada materi 

volume balok 

Mampu 

menyelesaikan 

semua soal 

terlebih dahulu, 

tetapi 

jawabannya 

tidak lengkap 

dan salah, serta 

tidak dapat 

memberikan 

analogi 

Mampu 

menyelesaikan 

semua soal 

terlebih 

dahulu, tetapi 

jawabannya 

tidak lengkap 

dan salah, serta 

tidak dapat 

memberikan 

analogi 

Mampu 

menyelesaikan 

semua 

pertanyaan 

secara lengkap 

terlebih dahulu, 

tetapi 

jawabannya 

salah dan tidak 

dapat 

memberikan 

analogi 

4 Dapat 

menggeneralisasi 

disertai alasan 

Berikan 

perhitungan 

rumus 1 sampai 

6 yang tidak 

lengkap, 

jawaban 

akhirnya salah, 

dan tidak 

memberikan 

ringkasan 

dengan alasan 

Mampu 

memberikan 

penghitungan 

dengan benar 

dari rumus 1 

hingga 6. 

Jawaban 

akhirnya 

benar, tetapi 

tidak ada 

alasan umum 

yang diberikan 

Berikan 

perhitungan 

yang benar dari 

rumus pertama 

sampai keenam, 

jawaban 

akhirnya benar, 

dan berikan 

ringkasan 

beserta 

alasannya 

5 Dapat 

membedakan 

antara data yang 

relevan dan tidak 

relevan 

Mampu 

membedakan 

antara data 

terkait dan data 

yang tidak 

relevan melalui 

diskusi diri dan 

jawaban yang 

benar 

Dengan 

menjelaskan 

secara 

mendetail, 

dapat 

membedakan 

antara data 

terkait dan data 

yang tidak 

relevan 

Mampu 

membedakan 

antara data yang 

relevan dan 

tidak relevan 

serta jawaban 

yang benar 
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No Indikator Visual Auditorial Kinestetik 

6 Dapat 

menginterpretasi 

suatu kasus 

berdasarkan 

konsep 

matematika yang 

terlibat 

Dapat 

memberikan 

penjelasan, 

tetapi tidak 

dapat 

menyelesaikan 

dan menghitung 

dengan benar 

Belum bisa 

memberikan 

penjelasan, 

tapi 

perhitunganny

a tepat 

Ini dapat 

memberikan 

penjelasan yang 

baik melalui 

perhitungan 

yang benar 

Berdasarkan pada uraian Tabel 2.1, maka terlihat bahwa hasil analisis data 

menunjukkan bahwa siswa visual, auditori, dan kinestetik tidak dapat memberikan 

jawaban secara keseluruhan, sehingga tidak dapat menentukan rumus atau konsep 

yang digunakan, serta siswa visual, auditori, dan kinestetik memiliki perbedaan 

dalam pencapaian indikator kemampuan berpikir reflektif matematis.Hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah guru masih belum dapat 

menggunakan model pembelajaran yang benar dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga kemampuan berpikir matematis siswa masih sangat rendah. 

Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dalam kegiatan pembelajaran 

guru memberikan cara untuk mendorong siswa agar aktif, sehingga semua siswa 

visual, auditori, dan kinestetik memiliki hak yang sama untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran, dan guru haruslah paham anatar siswa visual, auditori, dan 

kinestetik. Dengan belajar lebih giat khususnya soal latihan matematika dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa dalam menghadapi masalah 

tersebut, sehingga dapat memperoleh nilai tertinggi. 

Analisis literatur yang kedua ditulis oleh Mentari, N., Nindiasari, H., & 

Pamungkas, A. S. (2018), dijelaskan pula bahwa pembelajaran matematika 

melibatkan proses berpikir setiap orang untuk mencapai berbagai kemampuan, 

keterampilan, dan sikap. Melalui proses berfikir, manusia dapat belajar 

meningkatkan kualitas kehidupan sosialnya. Kemampuan berpikir reflektif 

matematis merupakan salah satu kemampuan berpikir yang harus dimiliki dan 

dikembangkan, serta merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran matematika. Oleh karena itu, siswa dituntut memiliki kemampuan 

berpikir reflektif matematis agar dapat menyelesaikan masalah matematika. 
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Menurut Chee (Mentari, N., Nindiasari, H., & Pamungkas, A. S., 2018), 

berpikir reflektif adalah pengenalan pengetahuan yang ada dan pengetahuan yang 

baru, yang sangat penting untuk menghubungkan kesenjangan dalam situasi 

pembelajaran. Gurol (Mentari, N., Nindiasari, H., & Pamungkas, A. S., 2018), 

mendefinisikan pemikiran reflektif sebagai proses aktivitas dengan tujuan yang 

jelas. 

Dalam proses ini, individu menganalisisa, mengevaluasi, mendukung, 

memperoleh makna yang dalam dan menemukan strategi pembelajaran yang tepat. 

Selain itu, menurut Widiawati (Mentari, N., Nindiasari, H., & Pamungkas, A. S., 

2018), kemampuan berpikir reflektif merupakan salah satu jenis kemampuan 

berpikir yang menghubungkan pengetahuan yang diperoleh untuk memecahkan 

masalah baru yang berkaitan dengan pengetahuan lama dan menarik kesimpulan. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan definisi tersebut, keterampilan berpikir 

reflektif matematis sangat penting bagi siswa untuk menyelesaikan masalah 

matematika. Peneliti menggunakan indikator keterampilan berpikir reflektif 

matematis menurut Nindiasari (2013) untuk menguji keterampilan berpikir reflektif 

matematis yang tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 2. 2 Indikator Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis 

No. Indikator Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis 

1 Menjelaskan suatu masalah berdasarkan konsep matematika yang ada  

2 Mengindentifikasi konsep dan atau rumus matematika yang ada pada soal 

matematika tidak sederhana  

3 Mengevaluasi kebenaran suatu pendapat berdasarkan konsep/sifat yang 

dipakai  

4 Menarik pemisalan dari dua masalah yang sama  

5 Menganalisis dan mengklarifikasi pertanyaan dan jawaban  

6 Menggenarilisasi dan menganalisis generalisasi  

7 Mengidentifikasi dan mengevaluasi dugaan yang benar 

8 Membedakan antara data yang relevan dan tidak relevan 

9 Memecahkan masalah matematis 
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Akan tetapi, peneliti hanya menggunakan 6 soal untuk pembuatan soal tes 

kemampuan berpikir reflektif matematis siswa dengan menggunakan indikator 

yang berbeda-beda setiap soalnya. 

Tabel 2. 3 Tabel Tes Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis 

No 
Nama 

Siswa 

Gaya 

Belajar 

Tes Berpikir Reflektif Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 

1 R6 Visual 4 6 6 3 2 4 25 

2 R20 Visual 4 6 3 3 3 2 21 

3 R16 Auditorial 6 3 3 6 4 4 26 

4 R31 Auditorial 6 2 6 3 2 4 23 

5 R1 Kinestetik 6 3 4 2 2 4 21 

6 R4 Kinestetik 6 3 2 3 4 4 22 

Dari jawaban peneliti terhadap topik penelitian dan hasil wawancara, secara 

umum dapat dikatakan bahwa indra visual, auditori dan kinestetik setiap siswa 

berbeda dalam pencapaian indikator kemampuan berpikir reflektif matematika. 

Tabel berikut mencantumkan hasil analisis analisis siswa untuk merealisasikan 

indikator keterampilan berpikir reflektif matematika dari masing-masing siswa 

visual, auditorial, dan kinestetik. 

Tabel 2. 4 Analisis Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis 

No Indikator Visual Auditorial Kinestetik 

1 Dapat 

menjelaskan 

masalah 

berdasarkan 

konsep 

matematika yang 

ada 

Dapat 

memberikan 

penjelasan, 

tetapi tidak 

dapat 

menyelesaikan 

dan menghitung 

dengan benar 

Telah mampu 

memberikan 

penjelasan yang 

lengkap dan 

perhitungan 

yang benar 

Penjelasan yang 

baik dapat 

diberikan 

dengan 

perhitungan 

yang benar 

2 Dapat 

mengindentifikas

ikan konsep dan 

atau rumus 

matematika yang 

ada pada soal 

matematika yang 

rumit 

Sudah bisa 

menentukan 

konsep yang 

digunakan 

Konsep yang 

digunakan 

belum bisa 

ditentukan 

karena hanya 

rumus saja tapi 

perhitungannya 

salah. 

Tidak dapat 

mengidentifikasi 

konsep yang 

digunakan 

karena hanya 

melibatkan 

penulisan rumus 

matematika. 
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No Indikator Visual Auditorial Kinestetik 

3 Dapat 

mengevaluasi/ 

memeriksa 

kebenaran suatu 

argumen 

berdasarkan 

konsep/sifat 

yang digunakan 

Periksa validitas 

parameter 

berdasarkan 

konsep yang 

benar, jelas dan 

sepenuhnya 

digunakan 

Periksa validitas 

parameter 

berdasarkan 

fitur yang benar, 

jelas tetapi tidak 

sepenuhnya 

digunakan. 

Tidak dapat 

memeriksa 

berdasarkan 

konsep yang 

digunakan 

karena hanya 

menghitung 

konsep tanpa 

memeriksa 

keasliannya. 

4 Dapat 

membedakan 

antara data yang 

relevan dan tidak 

relevan 

Dapat 

membedakan 

antara data 

terkait dan data 

yang tidak 

relevan, tetapi 

tidak melakukan 

penghitungan 

Mampu 

membedakan 

antara data 

terkait dan data 

yang tidak 

relevan 

Tidak dapat 

membedakan 

antara data yang 

ditautkan dan 

data yang tidak 

relevan 

5 Dapat menarik 

pemisalan dari 

dua masalah 

yang sama pada 

materi volume 

balok 

Tidak mungkin 

untuk menarik 

analogi dengan 

masalah volume 

kubus dari dua 

kasus serupa 

dan hanya 

menyelesaikan 

kasus pertama 

Tidak mungkin 

untuk menarik 

analogi dari dua 

kasus material 

volume kubik 

yang serupa, 

tetapi beberapa 

kasus telah 

diselesaikan 

dengan benar 

Tidak mungkin 

untuk menarik 

analogi dengan 

masalah volume 

kubus dari dua 

kasus serupa 

dan hanya 

menyelesaikan 

kasus pertama 

6 Dapat 

menggeneralisasi 

disertai alasan 

Memberikan 

perhitungan 

rumus 1 sampai 

5 secara 

lengkap, 

jawaban 

akhirnya salah, 

dan tidak 

memberikan 

ringkasan 

dengan 

alasannya 

Perhitungan dari 

Formula 1 

hingga Formula 

5 diberikan 

dengan benar, 

dan jawaban 

akhirnya benar, 

tetapi tidak ada 

generalisasi 

dengan alasan 

yang diberikan 

Berikan 

perhitungan 

yang benar dari 

rumus 1 sampai 

rumus 5, 

jawaban 

akhirnya benar, 

tetapi tidak 

memberikan 

ringkasan 

dengan 

alasannya 
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Berdasarkan Tabel 2.4, secara keseluruhan keterampilan berpikir reflektif 

matematis yang dimiliki siswa masih sangat rendah karena masih ada siswa yang 

belum bisa mencapai indikator kemampuan berpikir reflektif matematis. Hal ini 

dikarenakan dalam pembelajaran guru belum mampu menerapkan model 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dan siswanya belum dapat mengetahui gaya 

belajar yang dimilikinya sesuai dengan tipe gaya belajaranya. 

Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar siswa dapat mengetahui gaya 

belajarnya sendiri dan menentukan cara yang benar dalam menyerap dan mengolah 

informasi berdasarkan jenis gaya belajar tersebut. Selain itu, pendidik dapat 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai untuk memfasilitasi semua peserta 

didik sesuai gaya belajarnya, dan memberikan bimbingan yang sesuai kepada 

peserta didik berdasarkan jenis gaya belajarnya. Dalam kegiatan belajar mengajar, 

pendidik hendaknya dapat meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis 

dengan menanyakan kepada peserta didik tentang makna materi yang diberikan, 

dan pendidik hendaknya memberikan pertanyaan yang lebih berbeda sehingga 

peserta didik dapat lebih banyak berlatih dan memperoleh refleksi matematika yang 

relevan.  

Analisis yang ketiga ditulis oleh Demirel, M., Derman, I., & Karagedik, E. 

(2015). Dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa definisi umum pemikiran 

ada tiga dasar, yaitu; (1) Berpikir adalah kognisi, tetapi dapat disimpulkan dari 

perilaku. Ini terjadi secara internal dan harus disimpulkan secara tidak langsung 

dalam pikiran atau sistem kognitif. (2) Berpikir melibatkan banyak manipulasi atau 

serangkaian operasi terhadap pengetahuan dalam sistem kognitif. (3) Berpikir 

menjadi target dan mengarah pada perilaku memecahkan masalah atau solusi 

target.Peneliti menjelaskan bahwa salah satu kemampuan berpikir yaitu pemikiran 

reflektif. Menurut Dewey (Demirel, M., Derman, I., & Karagedik, E., 2015), 

definisi berpikir reflektif didasarkan pada alasan yang mendukungnya dan 

kemungkinan kesimpulan lebih lanjut, serta pertimbangan yang aktif, gigih, dan 

serius dari setiap pengetahuan atau bentuk pengetahuan yang diasumsikan. Menurut 

Taggart & Wilson (Demirel, M., Derman, I., & Karagedik, E., 2015), berpikir 

reflektif adalah proses membuat keputusan tentang masalah pendidikan dan 

kemudian mengevaluasi konsekuensi dari keputusan tersebut. Di sisi lain menurut 
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Meisner (Demirel, M., Derman, I., & Karagedik, E., 2015), mengungkapkan 

perkembangan pemikiran reflektif adalah pusat pendidikan Matematika. 

Studi penelitian yang dilakukan pada kelas 7 dan 8 di dua sekolah swasta di 

Yenimahalle, Ankara. Dalam penelitiannya, tingkat kemampuan berpikir reflektif 

siswa Sekolah Menengah Pertama telah diperiksa dan hasilnya kemampuan berpikir 

reflektif siswa terhadap pemecahan masalah reratanya adalah 49,42. Jika nilai rata-

rata didapat dari skala yang mendekati 70(skor tertinggi), ini menunjukkan bahwa 

tingkat keterampilan berpikir reflektif siswa terhadap pemecahan masalah 

meningkat. Di sisi lain, jika lebih dekat ke 18(skor terendah), ini berarti tingkat 

keterampilan berpikir reflektif siswa terhadap pemecahan masalah menurun. 

Temuan lain dari studi ini menunjukkan bahwa belum ada banyak usaha 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir reflektif siswa terhadap pemecahan 

masalah. Oleh karena itu, peneliti menyarankan langkah untuk mengembangkan 

keterampilan memecahkan masalah, siswa harus diberikan solusi dengan 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai. Selain itu, siswa juga harus 

mengikuti arahan guru untuk membantu guru dalam mengikuti langkah agar 

kemampuan berpikir refelktif matematis siswa meningkat. 

 

2. Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis Siswa SMA 

Dunia pendidikan penting bagi setiap orang untuk memperoleh ilmu. Salah 

satu kendala yang dihadapi dunia pendidikan adalah lemahnya proses 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa tidak didorong dan dibimbing untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir matematis dalam pembelajarannya. Proses 

berpikir yang diterapkan oleh siswa (khususnya siswa SMA) dalam memecahkan 

permasalahan matematika yang berkaitan dengan ingatan, kemampuan mengenali 

hubungan antar konsep, dan kemampuan mengenali sebab dan akibat, persamaan 

atau perbedaan. Dengan demikian siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan 

berpikir, salah satunya adalah berpikir reflektif matematis.Berpikir reflektif adalah 

proses yang membutuhkan keterampilan untuk memberikan pengalaman 

pemecahan masalah secara psikologis, mengidentifikasi pengetahuan yang 

diketahui, memodifikasi pemahaman untuk memecahkan masalah, dan menerapkan 

hasil yang diperoleh dalam situasi lain untuk berlatih(Angkotasan, N., 2013). 
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Tujuan pengembangan keterampilan berpikir reflektif dalam pembelajaran adalah 

untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. 

Pada analisis literatur yang ditulis oleh Nismawati, Nindiasari, H., & 

Mutaqin, A. (2019), menjelaskan bahwa salah satu kemampuan yang dibutuhkan 

pada abad ke-21 adalah kemampuan berpikir kritis. Akan tetapi, Nindiasari 

(Nismawati, Nindiasari, H., &Mutaqin, A., 2019) mengungkapkan hal tersebut 

bahwa mereka yang memiliki keterampilan berpikir kritis dalam matematika juga 

memiliki keterampilan berpikir reflektif dalam matematika. Hal ini ynag 

menyebabkan keterampilan berpikir reflektif merupakan keterampilan dasar untuk 

memperoleh keterampilan berpikir kritis. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh 

Ennis (Nismawati, Nindiasari, H., & Mutaqin, A., 2019), berpikir kritis adalah 

pemikiran reflektif yang rasional atau masuk akal, yang fokusnya adalah 

memutuskan apa yang akan dipercaya atau dilakukan. Menurut Nindiasari (2013), 

kemampuan berpikir reflektif matematis mengacu pada menafsirkan suatu hal 

berdasarkan konsep matematika yang terlibat, mampu menilai kebenaran argumen, 

mampu menggambar analogi dari dua kasus serupa, mampu menganalisis 

pertanyaan dan jawaban, serta mampu meringkas dan membedakan data yang tidak 

relevan.Peneliti juga menjelaskan bahwa keterampilan berpikir reflektif matematis 

dapat dilatih dan digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan 

penyempurnaan proses pembelajaran yang melibatkan peningkatan kemampuan 

berpikir matematis dengan memecahkan masalah kontekstual dengan terbiasa 

menantang dunia nyata secara interaktif. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan definisi yang telah dijelaskan, peneliti 

menyimpulkan bahwa keterampilan berpikir reflektif matematis sangatlah penting. 

Studi penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Cilegon, dengan subjek penelitian 

secara acak. Keterampilan berpikir reflektif matematis yang dijelaskan meliputi 

mengidentifikasi konsep atau rumus matematika yang terlibat dalam masalah 

matematika non-sederhana, mampu memeriksa kebenaran argumen berdasarkan 

konsep yang digunakan, dan belajar dari dua kasus yang serupa, serta mendapatkan 

Ada dua kemungkinan. Selain itu, kemampuan analogi untuk membandingkan 

dengan penyebabnya, dapat membedakan data terkait dari data yang tidak relevan, 

dan dapat menafsirkan kasus berdasarkan konsep matematika yang terlibat.Dari 
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perspektif delapan indikator, penelitian ini menganalisis peningkatan kemampuan 

berpikir reflektif matematika. Dalam penelitiannya data keterampilan berpikir 

reflektif matematis diukur berdasarkan faktor kemampuan awal matematika 

(KAM). Data KAM digunakan sebagai variabel kontrol, dan siswa dibagi menjadi 

tiga kelompok: tinggi, sedang, dan rendah. Kemampuan matematika awal dapat 

berupa konsep, prinsip, proses, dan fakta yang telah dimiliki seseorang. Keberadaan 

KAM sangat mempengaruhi proses pembelajaran,karena ketika seseorang 

mempelajari suatu ilmu yang baru niscaya akan lebih mudah untuk memahaminya 

jika dikaitkan dengan kemampuan yang telah dimilikinya dan informasi baru yang 

diterimanya. 

Secara umum, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterampilan 

berpikir reflektif matematis berbasis lingkungandengan pendekatan pembelajaran 

berbasis masalah lebih baik daripadapeningkatan keterampilan berpikir reflektif 

matematis siswa oleh peserta didik eksplanatori. Dilihat dari kemampuan 

matematika awal, pada kelompok KAM tinggi, sedang dan rendah terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan berpikir reflektif matematika siswa. Kelompok 

dengan KAM lebih tinggi memiliki rerata rangking tertinggi, sedangkan kelompok 

dengan KAM sedang dan kelompok dengan KAM rendah memiliki rerata skor lebih 

rendah. Peneliti menjelaskan bahwa keterampilan berpikir reflektif matematis dapat 

digunakan sebagai sarana pembelajaran. Siswa dengan keterampilann berpikir 

reflektif matematis yang bagus dapat mengelola pembelajarannya sendiri, 

mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya, serta terus meningkatkan 

kemampuan berpikir reflektifnya. Berpikir reflektif dalam matematika dapat 

membentuk siklus belajar untuk menguasai kemampuan tertentu. 

Analisis literatur selanjutnya ditulis oleh Angkotasan, N. (2013).Penelitian 

ini dilakukan di SMA Negeri 4 dan 5 Kota Ternate. Peneliti menjelaskan bahwa 

salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah lemahnya link dalam 

proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, siswa tidak didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikirnya. Diduga dalam proses pembelajaran 

siswa berorientasi pada kemampuan mengingat informasi, dan siswa dipaksa untuk 

mengingat dan mengumpulkan segala macam informasi memori untuk 

dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.Menurut Djamarah (Angkotasan, N., 
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2013), berpikir adalah kegiatan belajar. Proses berpikir yang dialami siswa ketika 

menyelesaikan masalah matematika berkaitan dengan kemampuan mereka untuk 

mengingat, mengenali hubungan antar konsep, mengenali sebab dan akibat, 

hubungan atau perbedaan yang serupa.Oleh karena itu, siswa dapat berperan serta 

dalam kegiatan berpikir khususnya berpikir reflektif matematis. Peneliti 

menjelaskan bahwa berpikir reflektif merupakan proses yang membutuhkan 

keterampilan untuk memberikan pengalaman dalam memecahkan masalah 

psikologis, mengenali pengetahuan yang diketahui, mengubah pemahaman 

pemecahan masalah, dan menerapkan hasil yang diperoleh pada situasi 

lain.Menurut Dewey (Angkotasan, N., 2013), pemikiran reflektif adalah 

pertimbangan serius yang berulang dan aktif dari keteguhan atau suatu bentuk 

pengetahuan. Perlu dipertimbangkan alasan-alasan yang mendukung keyakinan 

tersebut dan membuat kesimpulan lebih lanjut berdasarkan kecenderungannya. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian 

Angkotasan, N. (2013), kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: (1) 

Pembelajaran matematika berbasis model pembelajaran berbasis masalah sangat 

efektif dalam kemampuan berpikir reflektif dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa; (2) Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TAI pada 

siswa SMA Negeri 5 Kota Ternate efektif ditinjau dari kemampuan berpikir 

reflektif matematika dan kemampuan pemecahan masalah matematika; (3) Model 

pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran kooperatif tipe TAI pada 

kemampuan berpikir reflektif matematika siswa dan kemampuan pemecahan 

masalah matematika tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Secara keseluruhan, 

kemampuan berpikir reflektif matematis pada penelitian literatur ini sudah cukup 

efektif. Peneliti juga menyarankan guru matematika agar menggunakan meodel 

pembelajaran yang berpusat pada siswa agar lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran matematika. 

Analisis literatur yang ditulis oleh Sani, B. (2016), bertujuan untuk 

mendeskripsikan perbedaan kemampuan siswa dalam menggunakan berpikir 

intuitif untuk berpikir reflektif, dan mendeskripsikan jenis keterampilan berpikir 

yang bekerja lebih baik dalam keterampilan pemecahan masalah dan kinerja 

pembelajaran matematika, termasuk hal-hal seperti kemampuan berpikir dan 
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kategori tingkat sekolah. Penelitian ini dilakukan di tiga jenis sekolah, yaitu SMA 

Negeri 2 Yogyakarta (kategori tinggi), SMA Negeri 10 Yogyakarta (kategori 

sedang) dan SMA Negeri 4 Yogyakarta (kategori menengah ke bawah). Peneliti 

menjelaskan bahwa salah satu keterampilan berpikir yang harus dimiliki siswa 

adalah berpikir reflektif. Tujuan pengembangan keterampilan berpikir reflektif 

dalam pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. 

Menurut Nindiasari (Sani, B., 2016) dalam penelitiannya mengembangakan 

bahan ajar dan instrumen untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Kemampuan 

berpikir reflektif adalah kemampuan seseorang untuk melihat, memantau dan 

memantau proses penyelesaian masalah (Nindiasari, 2011). Berpikir reflektif 

memberi siswa kesempatan untuk memecahkan masalah secara logis, 

mempertahankan pandangan mereka, dan menganalisis ulang dan memikirkan 

kembali ketika menanggapi atau memilih solusi yang berguna. Memecahkan 

masalah matematika membutuhkan analisis dan proses berpikir logis, seperti 

berpikir reflektif. 

Namun, tidak selalu mungkin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

hanya dengan analisis dan proses berpikir logis. Ini karena terkadang perlu 

membuat asumsi atau pernyataan saat menyelesaikan masalah tanpa bukti. Oleh 

karena itu, menurut Usodo (Sani, B., 2016), dalam operasi matematika termasuk 

dalam menyelesaikan masalah matematika terdapat aktivitas mental yang berbeda 

dengan kognisi formal. Menurut Fischbein (Sani, B., 2016), aktivitas mental yang 

berbeda dari kognisi formal disebut kognisi intuitif. Dari perspektif karakteristik 

proses, pemikiran reflektif dan pemikiran intuitif dapat dijelaskan sebagai proses 

berpikir terkontrol dan otomatis. Terdapat perbedaan antar berpikir reflektif dan 

berpikir intuitif seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 2. 5 Perbedaan Berpikir Reflektif dan Berpikir Intuitif  

Process Characteristics 

System 1 (Intuitive) System 2 (Reflektive) 

Effortless Effortfull 

Associative Deductive 

Rapid, Parallel Slow, Serial 
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Process Characteristics 

System 1 (Intuitive) System 2 (Reflektive) 

Process Opaque Self-Aware 

Skilled Action Rule Aplication 

Berdasarkan Tabel 2.5, setiap sistem mempunyai arti yang berbeda. 

Pertama-tama, Effortful berarti bahwa ketika memecahkan suatu masalah, seorang 

individu perlu berusaha lebih keras untuk menemukan solusi. Hal ini disebabkan 

individu yang telah melalui proses pemecahan masalah telah merefleksikan 

penerapan aturan formal atau konsep terapan atau role application. Ketika siswa 

melakukan refleksi, secara tidak langsung mereka akan paham dengan setiap 

langkah dan strategi yang digunakan. Langkah atau strategi yang digunakan 

memiliki pemahaman yang mendalam dan oleh karena itu dapat diterapkan, dengan 

kata lain individu tersebut memiliki self-awareness. Namun, dalam hal ini akan 

menyebabkan proses pemecahan masalah menjadi tidak efisien atau lebih lambat 

(slow). Selain itu, ketika seseorang menerapkan suatu aturan atau konsep, pada 

dasarnya aturan atau konsep tersebut harus disusun (serial) dan disistematisasikan 

sehingga dapat dianggap mempengaruhi pemrosesan informasi. Deductive 

mengacu pada penarikan kesimpulan atau solusi, di mana penyelesaian yang 

diperoleh setelahnya dapat menarik kesimpulan tertentu. Dengan kata lain, 

kesimpulan-kesimpulan yang ditarik hanyalah untuk situasi yang diselesaikan dan 

tidak melibatkan aspek lain. 

Menurut penelitian Sani, B. (2016), kemampuan berpikir reflektif siswa 

SMA membuktikan bahwa keterampilan pemecahan masalah dan hasil belajar 

matematika mereka lebih baik daripada siswa intuitif. Selain itu, ditinjau dari 

kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar matematika, terdapat perbedaan 

antara kemampuan berpikir reflektif siswa dengan kemampuan berpikir intuitif 

siswa dengan jenis kemampuan berpikirnya sendiri,tetapi juga jenis faktor 

kemampuan berpikir dan kategori jenjang sekolah yang berbeda. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti menyarankan agar guru paham jenis keterampilan berpikir siswa 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan model pembelajaran 

yang sesuai, serta dapat digunakan untuk perkembangan keterampilan berpikir 

reflektif dan berpikir intuitif siswa sekolah menengah. 
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Analisis literatur yang ditulis oleh Salido, A., & Dasari, D. (2019), 

menjelaskan bahwa dalam menghadapi abad ke-21, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang pendidikan. Salah satu kebijakannya 

adalah penerapan kurikulum nasional berbasis pendidikan abad ke-21, yang 

mengintegrasikan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dukungan utama dari kurikulum ini 

adalah penguasaan Higher Order Thinking Skills (HOTS). Salah satu kemampuan 

berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir reflektif. Kemampuan berpikir 

reflektif adalah kemampuan siswa untuk secara aktif memikirkan peraturan dengan 

cermat untuk menjawab pertanyaan (Salido, A. & Dasari, D., 2019). Pemikiran 

reflektif merupakan salah satu bagian dari HOTS yang sangat penting bagi siswa. 

Pemikiran reflektif membuat siswa bertindak secara wajar melalui pemikiran yang 

aktif, terus menerus, dan penuh kesadaran untuk menghasilkan kesimpulan lebih 

lanjut. Berpikir reflektif juga merupakan kegiatan aktif yang membutuhkan usaha 

untuk menjelaskan berbagai hal dan berusaha menghubungkan pikiran untuk 

mendapatkan makna yang lebih dalam menerapkan strategi yang tepat. Dalam 

pembelajaran secara umum, guru masih jarang menggunakan pemikiran reflektif 

matematis. Guru masih cenderung memberikan rumus dan konsep matematika yang 

ada, daripada mengajak siswa untuk mempertimbangkan mencari rumus dan 

konsep matematika yang dipelajari. 

Dalam penelitian Salido, A., & Dasari, D. (2019), menjelaskan bahwa 

kemampuan matematika dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori tinggi, 

menengah dan rendah. Sementara, kemampuan berpikir reflektif dibagi menjadi 

empat tahap, yaitu tahap tindakan kebiasaan, pemahaman, refleksi dan refleksi 

kritis. Berdasarkan hasil penelitiannya di salah satu Sekolah Menengah Atas, siswa 

dalam menjawab pertanyaan belum bisa mengembangkan keterampilan berpikir 

reflektif matematis secara optimal. Hal ini ditunjukkan karena karakteristik siswa 

dengan tingkat tinggi pada tahap refleksi menunjukkan perilaku memahami 

pertanyaan sebelum melakukan pekerjaan, mempertimbangkan strategi 

penyelesaian, mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian, memeriksa 

kembali jawaban, memikirkan strategi alternatif, dan menyadari kesalahan; siswa 

dengan tingkat menengah adalah pada tahap pemahaman dengan menunjukkan 



16 

 

 

perilaku, memahami pertanyaan sebelum melakukan pekerjaan, menjawab 

pertanyaan dengan konsep yang dikenal, mengandalkan menghafal, mampu 

menjelaskan proses penyelesaian, dan memeriksa jawaban hanya untuk langkah-

langkah penyelesaian yang tidak rumit; dan siswa dengan tingkat rendah adalah 

pada tahap tindakan kebiasaan dengan menunjukkan perilaku, memahami 

pertanyaan sebelum melakukan pekerjaan, menjawab pertanyaan sesuai dengan 

pengalaman rutin, tidak dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian, 

mengabaikan pertanyaan sulit, dan tidak memeriksa kembali jawaban. Oleh karena 

itu, siswa dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Akan tetapi, masalah yang terjadi di sekolah, guru hanya memberikan 

informasi dan tidak dapat memberikan banyak kesempatan untuk siswa ketika 

menyampaikan ide mereka dalam belajar. Hal ini berakibat pada siswa yang 

menganggap bahwa matematika sangat sulit, sehingga mereka tidak suka bahkan 

membenci pelajaran matematika (Nuriadin, I., dkk., 2015). Pembelajaran 

Matematika terasa sulit, karena sarat dengan formulasi dan strategi atau model 

pembelajaran yang tidak benar sehingga membuat siswa merasa tidak nyaman 

selama kegiatan belajar matematika dan sebagian besar siswa kurang memahami 

konsep matematika yang diberikan oleh pendidik. Pendidikwajib berhati-hati dalam 

pemilihan model pembelajaran yang dapat meningkatkan proses berpikir matematis 

yang lebih tinggi bagi siswa dalam pembelajaran Matematika.  

Pembelajaran matematika di setiap sekolah memiliki kemiripan dalam 

pembelajaran, namun masih mekanistik. Siswa kurang dilibatkan dalam proses 

pembelajaran dan tidak hadir dalam berbagai situasi dan masalah. Latihan-latihan 

guru biasanya mirip dengan contoh yang diberikan. Keadaan ini akan 

mempengaruhi mentalitas siswa yang kurang berkembang dalam mengungkapkan 

ide atau pendapat, dan keterbatasan kreativitas yang tidak sesuai dengan 

potensinya, sehingga mengakibatkan kemampuan berpikir reflektif siswa menjadi 

tidak optimal yang dapat mengakibatkan hasil belajarnya kurang memuaskan. 

Keterampilan berpikir reflektif siswa dapat dikembangkan dengan melibatkan 

siswa dalam pembelajaran konsep matematika, sehingga siswa memiliki 

kesempatan untuk menggali kemampuannya melalui scaffolding guru. 

Keterampilan berpikir reflektif matematis perlu dilatih dan dikembangkan oleh 
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peserta didik untuk mengetahui dengan cepat kesalahan yang telah dilakukan dalam 

memecahkan masalah matematika untuk dikoreksi segera. Belajar dengan strategi 

berbagi pengetahuan dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. 

Siswa yang mengikuti model pembelajaran berbagi pengetahuan memiliki 

kesempatan untuk menyampaikan gagasan di mana mereka percaya kebenarannya 

dan disampaikan kepada siswa lain disertai dengan alasan dan penjelasan logis. 

Sehingga, siswa lain dapat mengetahui jawaban masing-masing siswa dan 

penjelasannya. 

 

B. Analisis Literatur Model Pembelajaran Probing Prompting 

1. Model Pembelajaran Probing Prompting Pada Siswa SMP 

Pada Sekolah Menengah Pertamasiswa menjalani pendidikan dasar yang 

bertujuan untuk meletakkan landasan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

moralitas dan keterampilan yang luhur agar mereka dapat hidup mandiri dan 

mengenyam pendidikan berkelanjutan. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

menengah pertama adalah agar peserta didik dapat paham dengan konsep 

matematika, menjelaskan hubungan antar konsep dan menerapkan konsep pada 

proses pemecahan masalah secara fleksibel, akurat, efisien dan tepat.Dalam 

penelitian Rosdianwinata, E. dan Ridwan, M. (2018), di salah satu SMP 

menunjukkan bahwa minat siswa dalam belajar matematika masih rendah, sehingga 

aktivitas siswa di dalam kelas belum terlihat jelas. Guna mengantisipasi 

berlanjutnya masalah tersebut dan meningkatkan prestasi belajar matematika siswa, 

guru harus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai metode, salah satu cara 

tersebut dapat membuat siswa lebih interaktif, yaitu melalui model pembelajaran 

probing prompting. Model pembelajaran probing prompting merupakan 

pembelajaran yang melalui rangkaian pertanyaan menuntun dan eksplorasi yang 

dikemukakan oleh guru, sehingga proses berpikir yang menghubungkan 

pengetahuan dan pengalaman setiap siswa dengan pengetahuan baru yang diteliti 

dapat terjadi. Menurut Azizah, G. N. & Sundayana, R. (2016), pembelajaran 

probing prompting berkaitan erat dengan masalah. Menurut arti katanya, probing 

adalah penyelidikan dan pemeriksaan, sedangkan prompting adalah dorongan atau 
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bimbingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajarannya berkaitan erat 

dengan masalah. Pertanyaan yang diangkat dalam kursus ini disebut probing 

question. Dalam penelitiannya, nilai rata-rata setiap pertemuan siswa yang 

memperoleh model pembelajaran probing prompting adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 1 Nilai Rata-rata Skor Sikap Siswa Kelas Probing Prompting pada 

Setiap Pertemuan 

Berdasarkan Gambar 2.1, dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga 

sikap siswa meningkat, namun pada pertemuan ke-4 sikap siswa menurun. Hal ini 

dikarenakan dorongan belajar siswa selalu labil, sehingga nilai masing-masing 

indikator sangat rendah, dan materi pertemuan ke-4 menjadi semakin sulit yang 

akan mempengaruhi nilai rata-rata sikap siswa.Secara umum siswa akan memiliki 

respon sikap yang baik terhadap pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran probing prompting. Oleh karena itu, kemampuan matematika 

siswanya semakin meningkat. 

Peneliti menjelaskan bahwa model pembelajaran probing prompting 

memiliki kelebihan. Menurut Suhendra (Azizah, G. N. & Sundayana, R., 2016) 

kelebihan dari model pembelajaran koooperatif tipe probing prompting diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Mendorong siswa untuk berpikir positif 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan yang tidak 

jelas agar guru dapat menjelaskan kembali 

c. Ketidaksepakatan diantara siswa dapat dikompromikan atau dipandu 

d. Masalah dapat menarik perhatian siswa, walaupun siswa berisik, rasa kantuk 

akan kembali hilang dan kurang tidur 

e. Sebagai cara untuk mereview materi kursus yang lalu 

f. Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa untuk menjawab dan 

mengungkapkan pendapat 
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Selain itu, menurut penelitian Swasono, A. H., dkk. (2014), hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa SMP yang 

menggunakan pembelajaran probing prompting lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran reguler. Guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe probing prompting sebagai metode alternatif ketika memberikan data 

matematika pada tingkat sekolah menengah pertama untuk mencapai hasil belajar 

yang maksimal. 

 

2. Model Pembelajaran Probing Prompting Pada Siswa SMA 

Proses pembelajaran matematika di Sekolah Menengah Atas di Kota 

Bengkulu belum mencapai perkembangan kemampuan berpikir matematis siswa. 

Biasanya dalam proses pelaksanaan pembelajaran matematika banyak siswa yang 

merasa bosan dan kurang berminat pada matematika, karena matematika masih 

didominasi oleh guru, siswa masih pasif dan masih akan mendapatkan hasil akhir. 

Proses pembelajaran seperti ini tidak dapat menumbuhkan kemampuan berpikir 

matematis siswa dan menggali kemampuan matematika siswa yang ada. Selain itu, 

siswa jadi tidak terbiasa menemukan ide-idenya sendiri ketika memecahkan 

masalah (Susanti, E., 2017). Dalam mengatasi masalah tersebut dan 

mempermudahnya, maka guru perlu mencari metode pembelajaran yang sesuai 

untuk peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika. 

Pendidik hendaknya dapat dan mampu menyusun serta menerapkan berbagai model 

yang tepat agar siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar matematika.Guru 

diharapkan dapat berperan sebagai pendidik dalam interaksi antara guru dan siswa 

(Megariati, 2011). Peran guru ini sangatlah penting bagi siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang baik. 

Jika siswa berpartisipasi secara aktif maka proses belajar mengajar 

khususnya dalam pelajaran matematika akan lebih efektif dan bermakna. Salah satu 

makna dalam proses pembelajaran adalah keikutsertaan atau partisipasi siswa pada 

proses pembelajaran.Belajarmatematika tidak hanya harus menguasai dengan 

menyimak dan mencatat, siswa tetap perlu mengikuti kegiatan lain, seperti 

bertanya, berlatih, mengerjakan pekerjaan rumah, menjadi yang terdepan di kelas, 

berdiskusi, dan menyampaikan ide atau gagasan. Saat belajar matematika, siswa 



20 

 

 

harus berpikir, sehingga harus difasilitasi untuk berpikir. Melalui penggunaan 

model pembelajaran probing prompting, siswa dibimbing melalui transformasi 

pengetahuan yang ada menjadi pengetahuan baru pada konsep atau teori yang 

dibutuhkan. Pertanyaan tentang "apa" dan "kapan" dapat diarahkan dari pemikiran 

tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi untuk mengungkapkan pengetahuan 

siswa, dan kemudian pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" (Megariati, 2011).  

Pada penelitian Susanti, E. (2017), menunjukkan bahwa dengan penerapan 

model pembelajaran probing prompting di SMA pada materi matematika kelas XI, 

aktivitas guru dalam proses pembelajaran tergolong dalam kategori cukup, dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran meningkat dari kategori tidak cukup 

menjadi kategori cukup. Sedangkan menurut penelitian Megariati (2011), dilihat 

dari hasil observasi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penggunaan model 

pembelajaran probing prompting dalam pembelajaran matematika secaraefektif 

mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa untuk membangun ilmunya 

sendiri, namun hal tersebut masih belum sempurna.Hal ini disebabkan karena 

kurangnya persiapan guru, siswa belum terbiasa mengikuti model pembelajaran 

tersebut, dan guru masih memiliki kelemahan dalam mengajukan pertanyaan 

terutama pertanyaan yang berhubungan langsung dengan respon siswa, karena pada 

prinsipnya model pembelajaran probing prompting akan membimbing siswa untuk 

menggunakan pembelajaran yang ada. 

C. Hasil Pembahasan Analisis 

Berdasarkan hasil analisis data artikel yang telah dijelaskan sebelumnya, 

kemampuan berpikir reflektif matematis sangatlah penting dalam pembelajaran 

matematika. Hal ini dikarenakan, berpikir reflektif matematis merupakan salah satu 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Khususnya, pada abad ke-21, penerapan 

kurikulum nasional berbasis pendidikan yang mengintegrasikan kemampuan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK). Dukungan utama dari kurikulum ini adalah penguasaan Higher Order 

Thinking Skills (HOTS).Kemampuan berpikir reflektif matematis merupakah salah 

satu kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir reflektif adalah kemampuan 

siswa untuk secara aktif memikirkan peraturan dengan cermat untuk menjawab 

pertanyaan (Salido, A. & Dasari, D., 2019). 



21 

 

 

Namun, pada kenyataannya di Indonesia kemampuan berpikir reflektif 

matematis masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah 

dijelaskan sebelumnya, baik siswa SMP maupun SMA, kemampuan berpikir 

reflektif matematikanya masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan dalam proses 

pembelajaran, guru tidak memberikan metode dan model pembelajaran untuk 

mendorong siswa belajar secara aktif, dan guru tidak memberikan arahan untuk 

membimbing siswa agar belajar lebih giat terutama dalam mengerjakan soal-soal 

matematika yang diberikan. Selain itu, dalam pembelajaran siswa kurang didorong 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir reflektif matematis. Hal tersebut 

menyebabkan kemampuan berpikir reflektif matematisnya belum tercapai dengan 

baik dan siswa belum mendapatkan hasil yang maksimal. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, hal ini sejalan dengan 

pendapat Gurol (Mentari, N., Nindiasari, H., & Pamungkas, A. S., 2018) yang 

menjelaskan bahwa berpikir reflektif didefinisikan sebagai proses aktivitas yang 

ditargetkan dan tepat, di mana individu menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, 

memperoleh makna yang dalam dan menggunakan strategi pembelajaran yang 

tepat.Selain itu, menurut Widiawati (Mentari, N., Nindiasari, H., & Pamungkas, A. 

S., 2018), keterampilan berpikir reflektif adalah salah satu jenis keterampilan 

berpikir yang menjembatani pengetahuan yang diperoleh untuk memecahkan 

masalah baru yang berkaitan dengan pengetahuan lama dan menarik kesimpulan. 

Berpikir reflektif juga merupakan kegiatan aktif yang membutuhkan usaha untuk 

menjelaskan berbagai hal dan berusaha menghubungkan pikiran untuk 

mendapatkan makna yang lebih dalam dalam menerapkan strategi yang tepat. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam meningkatkan keterampilan berpikir 

matematis siswa diperlukan model pembelajaran yang dapat membimbing peserta 

didik menjadi aktif.Dalam pengertian ini, langkah pertama dalam mengeksplorasi 

keterampilan berpikir reflektif siswa dalam matematika adalah mengeksplorasi 

model pembelajaran probing prompting. Model pembelajaran probing prompting 

belajar melalui rangkaian pertanyaan instruktif dan eksploratif yang diajukan oleh 

guru, sehingga dapat melaksanakan proses berpikir yang menghubungkan 

pengetahuan dan pengalaman setiap siswa dengan pengetahuan baru yang 

dipelajari. Oleh karena itu, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir reflektif 
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matematikanya dengan cara mendorong dan membimbing siswa untuk berpikir 

tentang matematika, sehingga siswa dapat menunjukkan semangat dalam belajar 

matematika, serta dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika dan 

memperoleh hasil yang maksimal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pembelajaran probing prompting adalah sebagai berikut (Mayasari Y, 2014): 

1. Guru mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dibahas sebelumnya 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2. Guru memberikan waktu sekitar 1-15 detik kepada siswa untuk memikirkan 

jawaban atas pertanyaan tersebut  

3. Setelah itu, guru memilihsecara acak satu siswa untuk menjawab pertanyaan 

tersebut sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. 

4. Jika jawaban yang diberikan siswa benar maka siswa lain akan diberikan 

pertanyaan yang sama untuk memastikan bahwa semua siswa berpartisipasi 

secara aktif dalam proses pembelajaran. Namun, kebalikannya jika jawaban 

yang diberikan salah akan ditanyakan pertanyaan lanjutan dan siswa akan 

diminta untuk berpikir dalam menemukan jawaban yang tepat, sehingga siswa 

dapat menjawab pertanyaan terakhir dengan benar. 

5. Mintalah siswa lain untuk memberikan contoh atau jawaban lain yang 

mendukung jawaban sebelumnya untuk membuat jawaban pertanyaan tersebut 

menjadi kompleks. 

6. Guru akan memberikan penguatan atau jawaban lain untuk memastikan bahwa 

siswa telah mencapai kemampuan berpikir dan guru dapat memahami 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran. 

Selain itu, menurut Suhendra (Azizah, G. N. & Sundayana, R., 2016) 

kelebihan dari model pembelajaran probing prompting diantaranya sebagai berikut: 

a. Mendorong siswa aktif berpikir; 

b. Memberi siswa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak jelas agar 

guru dapat menjelaskan kembali; 

c. etidaksepakatan antara siswa dapat dikompromikan atau memicu diskusi; 

d. Sekalipun siswa berisik, mengantuk, tidak dapat berdiri dan sulit tidur, masalah 

dapat menarik dan menarik perhatian siswa; 

e. Sebagai cara untuk mereview materi kursus sebelumnya; 
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f. Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan 

mengemukakan pendapat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeynep Canbulut 

(2018), yang menjelaskan bahwa pembelajaran aktif dapat lebih memotivasi siswa 

dan mencegah mereka dari malas, mengantuk, melamun, dll. Hal ini secara 

langsung akan mempengaruhi hasil belajar siswa dan kemampuan berpikir 

matematis siswa. Dalam penelitiannya, siswa yang menggunakan model 

pembelajaran probing prompting memiliki kemampuan berpikir matematis yang 

lebih baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran ekspositori. 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan mengenai factor-faktor yang 

mampu meningkatkan keterampilan berpikir reflektif matematis siswa dan 

kaitannya dengan setiap langkah-langkah model pembelajaran probing prompting, 

penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran probing prompting efektif 

dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa SMA. 


