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ABSTRAK 

PROSES BERPIKIR SISWA SMP DALAM MEMECAHKAN MASALAH 

MATEMATIKA DITINJAU BERDASARKAN GENDER 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa SMP 

dalam memecahkan masalah matematika materi pola bilangan ditinjau 

berdasarkan gender. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek 

penelitian adalah 2 orang siswa, yang terdiri dari satu orang siswa laki-laki dan 

satu orang siswa perempuan kelas VIII, dimana kedua siswa tersebut memiliki 

kemampuan matematika yang tergolong tinggi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tugas pemecahan masalah dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses berpikir siswa laki-laki dan perempuan 

dalam memecahkan masalah memenuhi indikator proses berpikir yaitu menerima 

informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi dan memanggil kembali 

informasi dalam ingatan. Proses berpikir antara siswa laki-laki dan perempuan 

terdapat perbedaan pada tahap menerima informasi, mengolah informasi dan 

menyimpan informasi. Akan tetapi pada tahap memanggil kembali informasi dari 

ingatan terdapat kesamaan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT  

PROCESSES THINKING OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN 

SOLVING MATHEMATICS PROBLEMS ARE REVIEWED BASED ON 

GENDER 

This research aims to describe the thinking process of the junior high school 

students in solving mathematics problems under the material “Pola Bilangan” 

reviewed based on the gender. In this research, the researcher used the 

qualitative research. The subject of this research were two students of the eight 

grade, students which consist of one male and female student who had good 

ability in mathematics. The research used a problem solving task and interviews 

as method of data collection. The result of the research showed that the thinking 

process of male and female students in solving the problem met the thought 

process indicators of receiving information, processing information, storing 

information and recalling information of the memory. The thingking process 

between male and female students there are differentce in the stage receiving 

information, processing information and storing information. However, in the 

stage of recalling information of the memory. 


