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ABSTRAK 

Pengetahuan yang ada di dalam diri manusia itu diawali dari intuisi, berkembang menjadi sebuah konsep kemudian berakhir 
menjadi sebuah gagasan, sementara kognisi merupakan proses untuk menerima dan mengolah sebuah informasi dan aljabar 
thinking merupakan penggunaan simbol dan alat matematika yang mewakili sebuah informasi secara matematis pada bentuk kata, 
diagram, tabel, grafik serta persamaan dan menganalisis dengan kondisi yang berbeda. Intuisi erat kaitannya dengan kognisi 
seseorang. Kemampuan siswa dalam menggunakan simbol, merepresentasikan dan menggeneralisasikan pola merupakan 
komponen berfikir aljabar, Cara yang khas seseorang dalam menerima dan mengolah sebuah informasi dalam belajar merupakan 
gaya Kognitif, gaya kognitif terdiri dari dua dimensi yaitu berdasarkan perbedaan aspek psikologis dan waktu pemahaman konsep, 
intuitif merupakan kemampuan untuk memahami dan mengetahui sebuah informasi tanpa disadari, dan aljabar thinking bisa 
ditinjau dari gaya kognisi dan intuitif. Alasan penulis meneliti aljabar thinking ditinjau dari gaya kognitif dan intuitif karena pertama 
gaya kognitif erat kaitannya dengan intuitif dan aljabar thinking akan maksimal jika gaya kognitif dan intuitif nya terasah. Tujuan 
penelitian ini untuk mendeskripsikan Aljabar thinking ditinjau dari gaya Kognisi dan intuitif. Jenis penelitian ini adalah ar ticle 
research. Hasil dari penelitian ini bagaimana hubungan antara gaya kognitif dengan intuitif serta bagaimana aljabar thinking ditinjau 
dari gaya kognitif dan intuitif  
 
Kata Kunci:  Aljabar thinking, Gaya Kognitif, intuitif 

 

PENDAHULUAN 
Pengetahuan manusia dalam proses berfikir sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif. Di 

dalam perkembangan kognitif terdapat beberapa tahapan yaitu sensori motorik, praoperasi, operasional 
konkret dan operasional formal. Tapa operasional konkrit biasanya dimulai daru u,sia 7 – 11 atau bahkan 12 
tahun. 

Berpikir aljabar dimulai dengan pengalaman konkret angka dan berkembang menjadi generalisasi 
dan pemikiran abstrak melalui aktivitas (Radford & Sabena, 2015). Berpikir aljabar sering kali melibatkan 
proses generalisasi operasi aritmatika, karena semakin kompleks yang berkaitan dengan jumlah yang tidak 
diketahui. Lima kategori berpikir aljabar adalah (a) generalisasi dan perumusan operasi aritmatika, (b) 
manipulasi dan transformasi masalah persamaan tertentu melalui operasi invers dan sintaks utama, (c) 
analisis struktur matematika, (d) hubungan dan fungsi, termasuk angka dan huruf, dan (e) bahasa dan 
representasi aljabar (Radford, 2010) 

memanipulasi dan mentransformasi suatu suatu permasalahan matematika tergantung dari 
kemampuan dan gaya kognitif nya. Menurut (Usodo, 2011) Adanya perbedaan antara kemampuan (ability) 
dengan gaya (style), dimana ability merupakan isi kognisi yang di proses melalui langkah-langkah dalam 
memperoleh informasi, sedangkan gaya kognitif merupakan isi kognisi dimana isi informasi tersebut diproses 
dan merupakan proses kognisi. Lebih lanjut (Zakiah & Fajriadi, 2020) berpendapat bahwa di dalam 
pembelajaran sangat penting untuk memanfaatkan gaya kognisi. Maka bisa simpulkan bahwa dalam berfikir 
aljabar dalam menggeneralisasi, memanipulasi dan mentransformasi suatu permasalahan matematika 
tergantung dari kemampuan dan gaya kognitif nya. 

Gaya kognisi merupakan penghubung kecerdasan dengan kepribadian (Sternberg & Grigorenko, 
1997) dan terdapat hubungan yang erat antara berfikir dengan otak rasional, intuitif merupakan otak rasional 
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dimana bisa dimaksimalkan manfaatnya di kala mencapai titik lelah maka intuitif akan bekerja serta 
menemukan jawaban di luar dugaan(Purnomo, 2019). Radford merumuskan salah satu karakteristik berfikir 
aljabar adalah Seseorang berurusan dengan rasa ketidakpastian yang pantas untuk objek aljabar dasar 
seperti tidak diketahui, variabel dan parameter (seseorang berurusan dengan sesuatu yang tidak pasti 
menurut objek dasar aljabar sebagai tidak diketahui, variabel, dan parameter), rasa ketidakpastian 
merupakan sebuah intuitif. Menurut (Hersh, 1997) intuitif merupakan visual dan masuk akal dalam arti 
meyakinkan tanpa adanya bukti. maka dapat disimpulkan bawa gaya kognitif penghubung antara kecerdasan 
dan kepribadian yang erat kaitannya antara berfikir dan otak rasional, dan intuitif merupakan otak rasional 
yang bisa dimanfaatkan maksimal jika mencapai titik lelah dan rasa ketidakpastian merupakan sebuah intuitif 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori yang telah dijelaskan diatas, dapat difahami 
bahwa aljabar thinking, gaya kognitif dan intuitif saling keterkaitan. Untuk mengetahui pandangan gaya 
kognitif dan intuitif terhadap aljabar thinking, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aljabar 
thinking di tinjau dari gaya kognitif dan intuitif 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dimana Kajian literatur merupakan penelusuran, 
penelitian kepustakaan yang diawali dengan membaca berbagai sumber seperti buku, jurnal yang 
berhubungan dengan topik penelitian dan dapat menghasilkan suatu artikel yang berkenaan dengan satu 
topik tertentu, Sumber primer dalam kajian literatur dapat berupa jurnal akademik berisi tentang review 
ilmuwan terhadap berbagai penelitian(Marzali, 2017) 

Jurnal yang penulis gunakan adalah jurnal nasional dan jurnal internasional yang berhubungan 
dengan Aljabar thinking, gaya kognitif dan intuitif.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan dalam penelitian ini adalah konsep aljabar thinking, gaya kognitif, intuitif, hubungan 
antara gaya kognitif dan intuitif serta aljabar thinking ditinjau dari gaya kognitif dan intuitif 

Berfikir aljabar merupakan proses dimana siswa bisa memanfaatkan pengalaman dan kemampuan 
untuk menerapkan pemikiran aljabar secara maksimal Menurut (Ntšohi, 2013), berpikir aljabar adalah 
penggunaan simbol dan alat matematika untuk mewakili informasi secara matematis dalam bentuk kata-
kata, diagram, tabel, grafik dan persamaan dan untuk menganalisis kondisi yang berbeda seperti 
penempatan nilai yang tidak diketahui, menguji bukti, dan mencari bukti. Ide dasar aljabar yang dimaksud 
adalah aljabar sebagai bentuk generalisasi aritmatika, aljabar sebagai bahasa matematika, dan aljabar 
sebagai alat untuk fungsi dan pemodelan matematika(Sibgatullin, 2022) . Ide dasar dalam berfikir aljabar 
dapat muncul ketika siswa mempunyai pengalaman, kemampuan pengetahuan aljabar bahkan intuisi dalam 
berfikir.  

Karakteristiknya berpikir secara aljabar sebagai berikut: 1) Untuk berpikir secara aritmatik, yang 
berarti pemodelan dalam nomor; 2) Berpikir secara internal, yang berarti hanya mengacu pada operasi dan 
hubungan kesetaraan, dengan kata lain solusi dalam batas-batas bidang semantik angka dan operasi 
aritmatika; 3) Berpikir secara analitis, artinya apa yang tidak diketahui memiliki diperlakukan seperti yang 
diketahui (Lins & Bell, 1992). Gaya kognitif merupakan karakteristik seseorang dalam menanggapi, 
memproses, berpikir, dan menggunakan informasi untuk menanggapi suatu diberbagai jenis situasi 
lingkungan (Brown dkk., 2006) 

pengalaman siswa dalam belajar aljabar di sekolah tidak menjamin kemampuan mereka untuk 
menerapkan pemikiran aljabar (Suryadi dkk., 2019). Dalam upaya memaksimalkan berfikir aljabar maka 
dilatih dari bagaimana siswa tersebut memaksimalkan kemampuan dan gaya kognisi nya. Gaya kognitif bisa 
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dikatakan bentuk dari aktivitas kognitif Gaya kognitif merupakan suatu proses kontrol yang ditentukan (Witkin 
dkk., 1977) aktivitas sadar dalam mengatur dan mengolah suatu proses informasi (Bassey dkk., 2007)Gaya 
kognitif merupakan ciri khas siswa yang berkaitan dengan menerima, mengolah sebuah informasi dan 
kebiasaan dalam belajar (Ratumanan, 2003) Gaya kognisi bersifat stabil namun belum bisa dipastikan juga 
gaya kognitif dapat berubah (Witkin dkk., 1977) 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Berfikir aljabar merupakan proses dimana siswa 
bisa memanfaatkan pengalaman dan kemampuan untuk menerapkan pemikiran aljabar secara maksimal 
dan Ide dasar dalam berfikir aljabar dapat dapat muncul ketika siswa mempunyai pengalaman, kemampuan 
pengetahuan aljabar bahkan intuisi dalam berfikir sebagai upaya memaksimalkan berfikir aljabar maka dilatih 
dari bagaimana siswa tersebut memaksimalkan kemampuan dan gaya kognisi nya. Gaya kognitif bisa 
dikatakan bentuk dari aktivitas kognitif Gaya kognitif merupakan suatu proses kontrol yang ditentukan 
aktivitas sadar dalam mengatur dan mengolah suatu proses informasi . 

Karakteristiknya berpikir secara aljabar sebagai berikut: 1) Untuk berpikir secara aritmatik, yang 
berarti pemodelan dalam nomor; 2) Berpikir secara internal, yang berarti hanya mengacu pada operasi dan 
hubungan kesetaraan, dengan kata lain solusi dalam batas-batas bidang semantik angka dan operasi 
aritmatika; 3) Berpikir secara analitis, artinya apa yang tidak diketahui memiliki diperlakukan seperti yang 
diketahui (Lins & Bell, 1992b). Lebih lanjut Radford merumuskan karakteristik aljabar berpikir sebagai berikut 
1) Seseorang berurusan dengan rasa ketidakpastian yang pantas untuk objek aljabar dasar seperti tidak 
diketahui, variabel dan parameter (seseorang berurusan dengan sesuatu yang tidak pasti menurut objek 
dasar aljabar sebagai tidak diketahui, variabel, dan parameter). 2) Objek tak tentu ditangani secara analitis 
(objek yang harus ditangani secara analitis). 3) Modus simbolis aneh yang harus ditunjukkannya objek 
(penggunaan simbol-simbol tertentu untuk mendesain objek (Radford, 2010) . dalam memastikan 
ketidakpastian secara tidak langsung sering menggunakan intuitif.  

Kesalahan dan kekurangan siswa dalam menyelesaikan tes berpikir aljabar adalah (1) menafsirkan 
informasi dari masalah bahasa matematika, (2) memahami informasi yang diberikan dan pertanyaan 
masalah, (3) memecahkan masalah dengan kombinasi logika dan konsep yang dipelajari (Muthmainnah, 
2017) untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan tersebut maka bisa menggunakan intuitif dimana 
Menurut (Hersh, 1997) salah satu definisi intuitif merupakan visual dan masuk akal dalam arti meyakinkan 
tanpa adanya bukti. Intuitif dikatakan masuk akal apabila "apa yang Anda harapkan benar dalam situasi 
seperti ini, berdasarkan pengalaman dengan situasi serupa. "Masuk akal secara intuitif" berarti masuk akal 
sebagai dugaan, yaitu, sebagai calon bukti. Dalam pemahaman secara intuitif sangat diperlukan sebagai 
“jembatan berpikir” manakala seseorang berupaya untuk menyelesaikan masalah dan memandu 
menyelaraskan kondisi awal dan kondisi tujuan (Dreyfus & Eisenberg, 1982). Intuisi merupakan akumulasi 
sikap atau pendapat yang berasal dari pengalaman, baik individu maupun budaya. Peran utama intuisi 
adalah untuk memberikan landasan konseptual yang menunjukkan arah yang harus diambil oleh ide baru. 
Pendapat ahli matematika individu mengenai keberadaan konsep matematika (angka, geometris, dan 
sejenisnya) disediakan oleh intuisi (Wilder, 1967) 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam memastikan ketidakpastian 
secara tidak langsung sering menggunakan intuitif. Kesalahan dan kekurangan siswa dalam menyelesaikan 
tes berpikir aljabar adalah menafsirkan informasi dari masalah bahasa matematika, memahami informasi 
yang diberikan dan pertanyaan masalah, memecahkan masalah dengan kombinasi logika dan konsep yang 
dipelajari untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan tersebut maka bisa menggunakan intuitif dimana 
salah satu definisi intuitif merupakan visual dan masuk akal dalam arti meyakinkan tanpa adanya bukti. Intuitif 
dikatakan masuk akal apabila apa yang kita harapkan benar dalam situasi seperti ini, berdasarkan 
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pengalaman dengan situasi yang sama dan masuk akal secara intuitif berarti masuk akal sebagai dugaan, 
yaitu, sebagai calon bukti. 
 
KESIMPULAN  

Dalam penelitian ini penulis simpulkan bahwa Berfikir aljabar merupakan proses dimana siswa bisa 
memanfaatkan pengalaman dan kemampuan untuk menerapkan pemikiran aljabar secara maksimal. Ide 
dasar dalam berfikir aljabar dapat dapat muncul ketika siswa mempunyai pengalaman, kemampuan 
pengetahuan aljabar bahkan intuisi dalam berfikir sebagai upaya memaksimalkan berfikir aljabar maka dilatih 
dari bagaimana siswa tersebut memaksimalkan kemampuan dan gaya kognisinya. Dalam memastikan 
ketidakpastian secara tidak langsung sering menggunakan intuitif. Intuitif dikatakan masuk akal apabila apa 
yang kita harapkan benar dalam situasi seperti ini, berdasarkan pengalaman dengan situasi yang sama dan 
masuk akal secara intuitif berarti masuk akal sebagai dugaan, yaitu, sebagai calon bukti.  
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