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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Proses pembelajaran tidak akan terlepas dari kegiatan berpikir. Berpikir 

adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang.  Berpikir dalam 

proses memahami konsep matematika bukan suatu hal yang mudah bagi siswa 

berkebutuhan khusus karena matematika mengajarkan cara atau proses berpikir 

yang terstruktur, logis (rasional), kritis, dan objektif.   

Anak berkebutuhan khusus merupakan warga negara Indonesia yang 

berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang 

menggabungkan siswa ABK dengan siswa normal agar mendapatkan  pendidikan 

yang sama. Autis merupakan salah satu karakteristik dari anak berkebutuhan 

khusus. Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks dan 

ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku 

terbatas. Proses berpikir anak autis berbeda dengan anak normal pada umumnya. 

Guru membutuhkan keahlihan khusus untuk dapat memahamkan siswa autis 

tentang konsep matematika. Akan dibahas topik tentang proses berpikir, anak 

autis, pemahaman konsep dan konsep matematika dalam Bab ini. 

2.1 Berpikir 

Proses pembelajaran tidak akan terlepas dari kegiatan berpikir. Santrock 

(2011: 357) menjelaskan bahwa manusia berpikir untuk menemukan pemahaman 

atau pengertian yang dikehendakinya. Berpikir adalah aktivitas kognitif yang 

terjadi secara internal dalam otak (tidak tampak, tetapi dapat disimpulkan 

berdasarkan perilaku yang tampak), melibatkan manipulasi pengetahuan untuk 

menghasilkan pengetahuan baru (Hartati, 2009:2). Berpikir adalah penggunaan 
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dari akal budi dalam mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, pengertian 

tersebut di jelaskan dalam  kamus besar Bahasa Indonesia (1991:767). Berpikir 

berarti meletakkan hubungan antar bagian pengetahuan yang diperoleh manusia, 

yang dimaksud dengan pengetahuan di sini mencangkup segala konsep, gagasan, 

dan pengertian yang telah dimiliki atau diperoleh manusia. Saat siswa berpikir 

mereka berusaha untuk dapat merumuskan pengertian, mensintesis, dan menarik 

kesimpulan. 

 Berpikir dilakukan untuk membentuk konsep, bernalar secara kritis, 

membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan tuntutan 

saat siswa belajar tentang matematika. Mereka dituntut mampu memahami konsep 

dasar matematika kemudian bernalar secara kritis tentang pengembangan konsep 

tersebut agar mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah atau soal 

matematika. Hal ini menegaskan bahwa ketika seseorang merumuskan suatu 

masalah, memecahkan masalah, ataupun ingin memahami sesuatu, maka ia 

melakukan suatu aktivitas berpikir.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas berpikir dapat diartikan sebagai 

kegiatan mental atau aktivitas kognitif untuk mempertimbangkan, memahami, 

merencanakan, memutuskan, memecahkan masalah yang bertujuan untuk 

menghasilkan pengetahuan baru. 

2.2 Proses Berpikir 

Proses berpikir didefinisikan Ormrod (2009) sebagai suatu cara merespon 

atau memikirkan secara mental terhadap informasi atau suatu peristiwa. Merespon 

yang dimaksud adalah memodifikasi skema yang telah ada sehingga sesuai 

dengan informasi atau peristiwa baru. Selain itu merespon juga dapat diartikan 
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bahwa seseorang membentuk skema baru yang sesuai dengan informasi yang 

didapat. Pendapat lain tentang proses berpikir dikemukakan oleh Suryabrata 

(2014) proses atau jalannya berpikir itu pada pokoknya ada tiga langkah yaitu 

pembentukan pengertian, pembentukan pendapat serta penarikan kesimpulan atau 

pembentukan keputusan. 

Pengertian dibentuk melalui tiga tingkatan, yaitu menganalisis ciri-ciri dari 

sejumlah objek yang sejenis, membandingkan ciri tersebut untuk diketemukan 

ciri-ciri mana yang sama, mana yang tidak sama, mana yang selalu ada dan mana 

yang tidak selalu ada dan yang terakhir mengabstrasikannya. 

Membentuk pendapat adalah meletakkan hubungan antara dua buah 

pengertian atau lebih. Pendapat dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu 

pendapat afirmatif atau positif, pendapat negatif dan pendapat modalitas. 

Keputusan ialah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru 

berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada. Ada tiga macam keputusan yaitu 

keputusan induktif, keputusan deduktif, dan keputusan analogis . Indikator dari 

proses berpikir menurut Suryabrata dapat ditunjukan dalam tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Indikator Proses Berpikir Siswa 

No. 

Langkah-

Langkah Proses 

Berpikir 

Indikator Deskripsi 

1. Pembentukan 

Pengertian 

Menganalisis ciri-ciri dari 

sejumlah objek sejenis 

Membedakan ciri-ciri 

tersebut dan 

mengabstraksikannya 

Mampu memahami konsep baru 

dengan membandingkan dengan 

konsep yang sama sebelumnya. 

Memahami perbedaan 

pemahaman yang diterima dengan 

yang sebelumnya. 

2. Pembentukan 

Pendapat 

Meletakkan hubungan 

antara dua buah pengertian 

atau lebih 

Mampu mempertimbangkan 

keterkaitan antara konsep-konsep 

yang diterima. 

3. Penarikan 

Kesimpulan 

Sebagai hasil perbuatan akal 

untuk membentuk pendapat 

baru berdasarkan pendapat-

pendapat yang telah ada 

Mampu menyimpulkan 

pemahaman konsep baru yang 

diterima. 
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  Proses Berfikir adalah kecekapan menggunakan akal, menjalankan proses 

pemikiran atau kemahiran berfikir. Seorang siswa yang memperoleh kemahiran 

berfikir sanggup dalam menyusun konsep atau idea secara teratur dan membuat 

kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan yang terarah dan 

sewajarnya. Proses berpikir bagi siswa merupakan rangkaian pembentukan pola 

pikir dari siswa untuk memahami suatu konsep yang diberikan dengan 

menggunakan akal pikiran. Berdasarkan uraian diatas  proses berpikir adalah 

suatu proses menghubungkan pengetahuan untuk menemukan pemahaman. Proses 

berpikir memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suryabrata. 

2.3 Anak Autis 

Autisme adalah suatu kelainan otak yang berpengaruh pada perkembangan 

seseorang. Autisme merupakan kumpulan kelainan yang beragam dari segi 

penyebab dan manifestasi klinisnya, dengan diagnosis berdasarkan manifestasi 

perilaku yang kompleks. Leo Kanner dalam Handojo (2003) menerangkan bahwa 

autisme merupakan suatu jenis gangguan perkembangan pada anak, mengalami 

kesendirian, kecenderungan menyendiri. Orang-orang yang mengalami autisme 

mempunyai gangguan bersosialisasi, gangguan berkomunikasi, serta perilaku 

yang terbatas berulang dan stereotype. Ketidakmampuan berkomunikasi diduga 

mengakibatkan anak penyandang autis menyendiri dan tidak ada respon terhadap 

orang lain (Sarwindah, 2002). Seorang anak autisme akan terlihat sangat linglung, 

terkucil atau terasing. Mereka tidak ingin melakukan kontak mata dengan orang 

lain, juga tidak berbicara atau bermain seperti yang anak lain lakukan. Mereka 

mengulang-ulang gerakan dan tingkah laku tertentu secara terus menerus dan 
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berlebihan. Menurut Yatim (2007), penyandang akan berbuat semaunya sendiri, 

baik cara berpikir maupun berperilaku. 

Mendiagnosis autisme tidaklah mudah karena tidak ada pemeriksaan 

penunjang seperti darah untuk membantu diagnosis autisme. Diagnosis autisme 

sendiri dibuat berdasarkan observasi terhadap perilaku dan tumbuh kembang 

anak. 

Autisme sendiri kadang dapat dideteksi sejak anak berumur 18 bulan atau 

bahkan lebih awal. Akan tetapi, baru setelah usia 2 tahun diagnosis autisme, 

berdasarkan pengamatan oleh ahli, dapat ditegakkan secara lebih pasti. 

Sayangnya, banyak anak-anak baru terdiagnosis menderita autisme ketika sudah 

berusia lebih dewasa. Keterlambatan ini berarti anak tersebut terlambat mendapat 

penanganan yang tentunya berdampak terhadap kehidupannya selanjutnya. 

Para ahli genetik berpendapat bahwa untuk mendiagnosis seorang anak 

autis atau tidak diperlukan 2 tahap yaitu skrining perkembangan dan evaluasi 

diagnostik yang komprehensif. Indikator tersebut merupakan keterlambatan-

keterlambatan tumbuh kembang seperti belum dapat menunjuk atau berkata-kata 

pada usia 1 tahun, belum dapat menyusun 2 kata pada usia 2 tahun, tidak 

merespon terhadap panggilan nama, kontak mata yang buruk, tidak adanya 

kemampuan bersosialisasi, memiliki dunianya sendiri dengan bermain dengan 

mainannya, tidak adanya senyuman atau respon terhadap lingkungan sekitar. 

Penyebab autisme dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu primer dan 

sekunder. Autisme primer merupakan autisme yang tidak diketahui penyebabnya. 

Autisme sekunder merupakan autisme yang disebabkan oleh faktor medis dan 

lingkungan yang kemudian meningkatkan risiko autisme. Kasus terbanyak adalah 



14 
 

autisme primer yang mencapai hampir 90% kasus autisme. Faktor genetik seperti 

mutasi genetik tertentu dapat membuat seorang anak menjadi autis. Kelainan pada 

perkembangan otak dan sistem saraf juga salah satu faktor yang meningkatkan 

risiko terjadinya autisme pada anak.  

Yuniar (2002) berpendapat bahwa autisme adalah gangguan perkembangan 

yang komplek, mempengaruhi perilaku, dengan akibat kekurangan kemampuan 

komunikasi, hubungan sosial dan emosional dengan orang lain, sehingga sulit 

untuk mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan sebagai anggota 

masyarakat. Keterampilan dan pengetahuan didapat oleh seorang anak salah 

satunya di sekolah. Mereka dididik dan di bina agar siap bersaing di dunia yang 

semakin modern ini. Tetapi tidak banyak sekolah umum yang mau menerima anak 

autis di dalam satu sistem pembelajaran bersama. Hal ini karena sumber daya 

manusia yaitu tenaga pengajar yang masih terbatas. Kemampuan berpikir anak 

autis berbeda dengan anak pada umumnya, hal ini yang menyebabkan perlunya 

penanganan khusus oleh guru kelas. 

2.4 Pemahaman 

Pemahaman merupakan aspek yang fundamental dalam belajar. 

Pemahaman merupakan perangkat standar program pendidikan yang 

merefleksikan kompetensi sehingga dapat mengantarkan siswa untuk menjadi 

kompeten dalam berbagai ilmu pengetahuan. Menurut Winkel dan Mukhtar  

dalam Sudaryono (2012: 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk 

menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan 

menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan 

dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Sementara Benjamin S. Bloom dalam 
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Sudijono (2009: 50) mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui 

dan diingat. Memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya 

dari berbagai segi. 

Pemahaman diartikan bahwa siswa mampu untuk membuktikan jika ia 

mamahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep. Jadi, dapat 

disimpulkn bahwa seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat 

memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia 

pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lebih baik lagi apabila siswa 

dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang dia pelajari dengan 

permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. 

2.5 Konsep Matematika  

Pembelajaran matematika seharusnya lebih memfokuskan untuk 

menanamkan konsep berdasarkan pemahaman. Agus (2012) mendefinisikan 

konsep adalah ide atau pengertian umum yang disusun dengan kata, simbol, dan 

tanda. Sedangkan  konsep menurut Oemar (2008) adalah suatu kelas atau kategori 

stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. Konsep yang dikuasai siswa semakin baik 

apabila disertai dengan pengaplikasian. 

Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau suatu 

tindakan. Sedangkan konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang 

memiliki ciri-ciri umum. Jadi, Pemahaman konsep merupakan kemampuan untuk 

menjelaskan dan mengartikan suatu konsep atau kategori stimuli yang memiliki 

ciri-ciri umum. Sedangkan pemahaman konsep matematika merupakan 



16 
 

kemampuan untuk menjelaskan dan mengartikan konsep-konsep atau kategori 

matematika. 

Pemahaman sudah seharusnya ditanamkan kepada setiap siswa oleh guru 

sebagai pendidik dalam pembelajaran matematika,. Karena tanpa pemahaman, 

siswa tidak bisa mengaplikasikan prosedur, konsep, ataupun proses. Pemahaman 

konsep merupakan dasar utama dalam pembelajaran matematika, pemahaman 

konsep juga merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran 

matematika.  

Belajar matematika itu memerlukan pemahaman terhadap konsep-konsep, 

konsep-konsep ini akan melahirkan teorema atau rumus. Konsep-konsep dan 

teorema-teorema yang dipahami, akan dapat diaplikasikan kepada situasi yang 

lain, baik kepada pemahaman materi matematika itu sendiri maupun kepada 

aplikasi yang lebih luas yaitu dalam kehidupan nyata atau sehari-hari. Sehingga 

dalam pembelajaran matematika, penguasaan pemahaman konsep oleh siswa 

dapat dilihat ketika siswa mampu mengaplikasikan dan menggeneralisasikan serta 

menyelesaikan persoalan-persoalan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan 

pemahaman konsep matematika menginginkan siswa mampu memanfaatkan atau 

mengaplikasikan apa yang telah dipahaminya ke dalam kegiatan belajar. Jika 

siswa telah memiliki pemahaman yang baik, maka siswa tersebut siap memberi 

jawaban yang pasti atas pernyataan-pernyataan atau masalah-masalah dalam 

belajar. Indikator dari pemahaman konsep matematika dapat ditunjukan dalam 

tabel 2.2 berikut 
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Tabel 2.2 Indikator Pemahaman Siswa Terhadap Konsep Matematika 

Indikator Pemahaman 

Matematik 

Deskripsi 

Pemahaman rasional, fungsional, 

relasional, mengidentifikasi kaitan 

antar konsep/prinsip, 

melaksanakan perhi-tungan 

disertai dengan alasan terhadap 

proses matematika 

Mengidentifikasi data/konsep/prinsip yang termuat 

dalam informasi yang diberikan 

Mengkaitkan konsep/prinsip yang satu dengan yang 

lainnya dan menyatakannya dalam simbol matematik 

Melaksanakan perhitungan terhadap proses matematika 

yang dilakukan disertai dengan menyertakan konsep/ 

prinsip/ aturan yang digunakan pada tiap langkah 

pengerjaan 

Menetapkan solusi akhir disertai alasan 

 

 


