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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Berpikir Analitis Matematis 

 Menurut Sanjaya (2013) analitis adalah kemampuan 

menguraikan atau memecah suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-

bagian serta hubungan antar bagian bahan tersebut. Sementara 

menurut Sudjana (2010) analitis adalah usaha memilih suatu integritas 

menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya. 

Kuswana (2012) berpendapat bahwa menganalitis berarti memecah 

materi menjadi bagian-bagian pokok dan menggambarkan bagaimana 

bagian-bagian tersebut, dihubungkan satu sama lain maupun menjadi 

sebuah struktur keseluruhan tujuan. Sejalan dengan hal tersebut 

Kurniasih dan Berlin (2016) berpendapat bahwa menganalitis berarti 

memutuskan material ke dalam unsur-unsur pokok dan menentukan 

bagaimana hubungan dari satu unsur tersebut dengan unsur yang lain 

kedalam tujuan dari suatu materi. Sementara Winarti (2015) 

mengungkapkan bahwa menganalitis merupakan proses yang 

melibatkan proses memecah-mecah materi menjadi bagian-bagian 

kecil dan menentukan hubungan setiap bagian dan struktur 

keseluruhannya.  
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 Dalam Taksonomi Bloom menganalitis berada pada kategori   

C-4, dengan klasifikasi pada kognitif mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, menganalitis, mengevaluasi, dan menciptakan. 

Menganalitis merupakan kemampuan kognitif yang kompleks, karena 

memanfaatkan tiga kemampuan kognitif sebelumnya, yaitu 

mengingat, memahami dan mengaplikasikan. Dengan memiliki 

kemampuan analitis diharapkan seseorang mempunyai pemahaman 

yang lebih baik dan dapat memilah suatu keadaan menjadi bagian-

bagian yang terpadu, memahami prosesnya, dan cara kerjanya 

(Kuswana, 2014). 

 Rose dan Malcolm (2002) mengungkapkan berpikir analitis 

adalah menundukan suatu situasi, masalah subjek atau keputusan pada 

pemeriksaan yang ketat dan langkah demi langkah yang logis. Apabila 

kemampuan berpikir analitis seseorang telah berkembang, maka ia 

akan dapat mengaplikasikannya pada situasi baru secara kreatif. 

Montaku dkk (2012) menjelaskan bahwa berpikir analitis berarti 

pemisahan pemikiran kedalam bagian konstituen berdasarkan alasan, 

prisnsip, fungsi, atau keadaan kontekstual. Berpikir analitis termasuk 

kemampuan untuk mengorganisasikan kelompok dalam hubungan 

dengan soal-soal yang berbeda, untuk meletakan kedalam hal yang 

lebih penting. Sementara Deporter dan Mike (2015) menggambarkan 

berpikir analitis sebagai suatu proses memecahkan masalah atau 

gagasan anda menjadi bagian-bagian. Menguji setiap bagian untuk 
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melihat bagaimana bagian tersebut saling cocok satu sama lain, dan 

mengeksplorasi bagaimana bagian-bagian ini dapat dikombinasikan 

kembali dengan cara-cara baru.  

 Sejalan dengan pendapat tersebut Lestari dan Mokhammad 

(2015) menjelaskan kemampuan analitis matematis merupakan 

kemampuan menguraikan suatu konsep atau aturan matematika 

menjadi bagian-bagian penyusun dan mencari hubungan antara satu 

bagian dengan bagian lainnya dari keseluruhan struktur. Menurut 

Amer (2005), berpikir analitis sangat berguna untuk memahami 

bagian-bagian dari situasi, kemampuan untuk meneliti dan merinci 

fakta dan berpikir pada kekuatan dan kelemahannya. 

 Menurut Kuswana (2012) indikator untuk mengukur 

kemampuan berpikir analitis matematis yaitu: 

a. Membedakan, berarti membedakan bahan-bahan yang relevan atau 

tidak relevan atau yang penting dengan yang tidak penting. 

b. Mengorganisasikan, berarti menetapkan bagaimana elemen-

elemen cocok atau berfungsi dalam sebuah struktur. 

c. Menghubungkan, berarti menetapkan pandangan, gangguan, nilai-

nilai atau maksud yang mendasari materi. 

Menurut Kurniasih dan Berlin (2016) indikator untuk mengukur 

kemampuan berpikir analitis matematis yaitu: 

a. Membedakan (differentiating) atau memilih, berarti membedakan 

bagian yang memiliki hubungan dengan bagian yang tidak 

Deskripsi Kemampuan Berpikir...,  Titi Catur Aritin, FKIP UMP, 2017



10 
 

 

memiliki hubungan atau memisahkan bagian yang penting dengan 

bagian yang tidak penting dari materi yang telah disajikan. 

b. Mengorganisir (organizing), berarti menyusun dan menentukan 

bagaimana suatu unsur atau fungsi sesuai dengan strukturnya. 

c. Menghubungkan (attributing) atau menemukan makna tersirat, 

berarti menentukan pokok permasalahan, nilai atau maksud 

tersembunyi dari materi yang ada. 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir analitis matematis merupakan kemampuan untuk 

merinci, menguraikan suatu masalah menjadi bagian yang lebih kecil, 

dan menyusun setiap unsur dalam masalah matematika dengan 

melihat hubungan yang ada pada bagian-bagian tersebut. Dengan 

memiliki kemampuan berpikir analitis matematis, siswa mampu 

menguraikan suatu konsep atau aturan matematika dan mencari 

hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya dari keseluruhan 

struktur. 

 Adapun indikator kemampuan berpikir analitis matematis dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Membedakan, yaitu ketika siswa dapat menentukan potongan-

potongan informasi, siswa dapat membedakan bagian yang 

penting dengan bagian yang tidak penting. 
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b. Mengorganisasikan, yaitu siswa dapat menyusun dan menentukan 

cara bagaimana potongan-potongan informasi menjadi satu 

kesatuan. 

c. Menghubungkan, yaitu ketika siswa dapat menghubungkan 

potongan informasi dengan tujuan dibalik informasi tersebut 

didapatkan inti atau menggaris bawahi suatu materi yang 

diberikan. 

Contoh soal : 

Linda akan membuat sebuah jaring-jaring limas yang terbuat dari 

kertas dengan alas berbentuk persegi. Linda menyiapkan kertas 

dengan luas 336 cm2 dan berencana membuat panjang sisi alas 

berukuran 12 cm. Tentukanlah: 

a.  Sebutkan semua rusuk tegak, tinggi bidang tegak, dan tinggi 

limas disertai dengan gambar bangun limas 

b.  Tentukan panjang rusuk tegak yang harus dibuat Linda 

berdasarkan rencana yang telah ditentukan. 

Indikator berpikir analitis matematis: 

a. Membedakan: Mampu membedakan rusuk tegak, tinggi bidang 

tegak, dan tinggi limas. 

b. Mengorganisasikan: Mampu menentukan cara yang tepat 

untuk mencari rusuk tegak limas dengan mengkaitkan 

informasi yang sudah diketahui. 
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c. Menghubungkan: Mampu menghubungkan proses 

pengorganisasian sehingga diperoleh kesimpulan panjang 

rusuk tegak limas. 

Penyelesaian : 

Diketahui : Panjang sisi alas = 12 cm 

                  Luas permukaan = 336 cm2 

Ditanyakan : Panjang rusuk tegak limas yang harus dibuat. 

                   Jawab:  

(membedakan) 

 

 

 

 

 

Rusuk tegak limas T.ABCD = TA, TB, TC, TD  

Tinggi bidang tegak = TP, TQ, TR, TS 

Tinggi limas = TO 

(mengorganisasikan) 

Mencari rusuk tegak limas, dengan mencari tinggi bidang tegak 

limas terlebih dahulu. 

Panjang AB = BC = CD = DA = 12 cm 

 

 

R 

P 

S 

 

D C 

B A 

T 

O Q 
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Luas Permukaan = Luas alas + jumlah luas segitiga bidang tegak 

                   336  = (𝑠𝑠 × 𝑠𝑠) + �4 × �1
2

× 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝑇𝑇𝑇𝑇�� 

336 = (12 × 12 ) + �4 × �
1
2 × 12 × 𝑇𝑇𝑇𝑇�� 

336 = 144 +  [4 × 6 𝑇𝑇𝑇𝑇] 

336 = 144 + 24 𝑇𝑇𝑇𝑇  

24 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 336 − 144   

24 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 192  

       𝑇𝑇𝑇𝑇 =
192 
24  

         𝑇𝑇𝑇𝑇 = 8 cm 

(menghubungkan) 

Menentukan panjang rusuk tegak = TA 

𝑇𝑇𝐴𝐴 = �𝑇𝑇𝑇𝑇2 + 𝑇𝑇𝐴𝐴2  

𝑇𝑇𝐴𝐴 = √82 + 62                     

𝑇𝑇𝐴𝐴 = √64 + 36 

𝑇𝑇𝐴𝐴 = √100 

𝑇𝑇𝐴𝐴 = 10 cm 

Jadi,  rusuk tegak limas yang harus dibuat adalah adalah 10 cm. 
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2. Self Awareness 

 Berpikir mengenai diri sendiri menjadi sebuah aktivitas manusia 

yang tidak dapat dihindari, self memberikan kerangka berpikir untuk 

menentukan bagaimana kita mengolah informasi tentang diri sendiri, 

termasuk motivasi, dan keadaan emosional (Baron dan Donn, 2003). 

Menurut Baron dan Donn (2003) konsep self merupakan kumpulan 

keyakinan dan persepsi diri mengenai diri sendiri yang terorganisasi. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Slameto (2010) yang menyatakan 

konsep diri (self) sebagai persepsi keseluruhan yang dimiliki 

seseorang mengenai dirinya sendiri. Solso dkk (2007) mengemukakan 

bahwa kesadaran merupakan kesiagaan (awareness) seseorang 

terhadap peristiwa-peristiwa yang di lingkungan dan peristiwa 

kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi fisik.  

Sementara itu Goleman (2003) menggambarkan bahwa self 

awareness (kesadaran diri) sebagai perhatian terus menerus terhadap 

keadaan batin seseorang, mereka peka akan suasana hati yang mereka 

rasakan. Kejernihan pikiran mereka tentang emosi melandasi ciri-ciri 

kepribadian yang lain yaitu mereka memiliki sikap mandiri dan yakin 

atas hal yang mereka kerjakan dan cenderung berpendapat positif akan 

kehidupan. Stein dan Howard (2004) mengemukakan self awareness 

(kesadaran diri) merupakan kemampuan seseorang untuk mengenal 

dan memilah-milah perasaan, memahami hal yang sedang kita 

rasakan. 
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Goleman (2003) mengelompokkan kecerdasan emosional 

menjadi lima dimensi yaitu self awareness, self regualtion, 

motivation, empathy, dan social skill. Sebagai komponen kecerdasan 

emosional yang pertama, self awareness (kesadaran diri) penting 

untuk dimiliki setiap orang. Tanpa kesadaran diri seseorang akan sulit 

untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan dipilihnya. 

Self awareness (kesadaran diri) yang dimaksud disini ialah kesadaran 

diri dalam dunia pendidikan matematika yaitu kesadaran diri 

mengenali perasaan pada saat mengerjakan soal matematika dan pada 

saat mengikuti pelajaran matematika di kelas.  

Kesadaran diri berarti mempunyai pemahaman emosi, kekuatan, 

kelemahan, kebutuhan dan pendorong diri sendiri. Seseorang dengan 

kesadaran diri yang kuat mereka lebih cenderung jujur dengan diri 

mereka sendiri. Mereka mengetahui mengenai perasaan yang sedang 

mereka alami, apakah mereka merasa kurang bersemangat, sedih, 

kesal, ataupun bahagia (Stein dan Howard, 2004). Phillips dan Paul 

(2005) menjelaskan bahwa seseorang dengan self awareness 

(kesadaran diri) rendah mereka tidak mampu mengendalikan emosi 

yang dirasakannya, berbeda dengan seseorang dengan self awareness 

tinggi mereka memiliki pengalaman emosional, dimana mereka 

mampu mengendalikan emosi yang sedang dirasakannya. 

Sebagai salah satu kecerdasan emosional, self awareness 

memerlukan perhatian tentang perasaan agar menimbulkan 
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pemahaman tentang mengenal diri. Sudah jelas bahwa seseorang tidak 

mungkin bisa mengendalikan sesuatu yang tidak dikenal (Stein dan 

Howard, 2004). Mengenal diri disini berarti memahami kekhasan diri, 

kepribadian, watak dan emosinya, serta kekurangan dan kelebihan diri 

sendiri pada saat mengikuti pelajaran matematika dikelas. 

Stein dan Howard (2004) menjelaskan bahwa self awareness 

(kesadaran diri) merupakan fondasi penting kecerdasan emosional 

karena kita tidak akan bisa mengubah hal yang tidak kita sadari, dan 

kesadaran diri menjadi langkah awal untuk mengubah perilaku yang 

dapat membuat kita tidak disukai oleh orang lain. Kekurangan dan 

kelebihan dalam mengenal diri pada saat dikelas dapat dikembangkan 

dengan beberapa cara yaitu bertanya tentang diri sendiri kepada diri 

sendiri (instropeksi diri), mengenal diri sendiri dengan cara aktif 

mencarai informasi tentang diri sendiri, melihat diri dari sisi lain, lebih 

terbuka terhadap orang lain, dan berpikir optimis tentang diri sendiri.  

Menurut Solso dkk (2007) self awareness dapat secara efektif 

mengingatkan masa lalu dan mempengaruhi masa depan. Hal ini dapat 

berarti pengalaman, informasi serta ilmu yang telah dimiliki siswa 

mempengaruhi keputusan atau tindakan pada masa depannya. Self 

awareness yang dimiliki oleh siswa sering kali dipengaruhi oleh 

pikiran-pikiran yang dirasakan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena 

self awareness berpusat pada keadaan di dalam dirinya.  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa self awareness (kesadaran diri) merupakan kemampuan 

seseorang dalam mengenali diri sendiri baik pemikiran, tindakan, serta 

emosi yang dirasakannya. Seseorang yang memiliki kesadaran diri 

mampu  mengendalikan tindakan yang akan dilakukan, menentukan 

keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapinya, serta mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan untuk 

menjadi lebih baik lagi.  

a. Karakteristik Self Awareness 

 Sedikides dan Skowronski (Baron dan Donn, 2003) membagi 

self awareness kedalam tiga karakteristik yaitu: 

1) Subjective self awareness (kesadaran diri subjektif) 

 Subjective self awareness (kesadaran diri subjektif) 

merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan dirinya 

dari lingkungan fisik atau sosial.   

2) Objective self awareness (kesadaaran diri objektif) 

 Objective self awareness (kesadaaran diri objektif) 

merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali diri sendiri, 

sadar dengan pikirannya, mengetahui dan mengingat peristiwa 

yang telah terjadi.  

3) Symbolic self awareness (kesadaran diri simbolik) 

  Symbolic self awareness (kesadaran diri simbolik), 

merupakan kemampuan untuk membentuk representasi kognitif 
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self yang abstrak melalui bahasa. Keasadaran diri simbolik 

menciptakan kemungkinan kita untuk berkomunikasi, menjalin 

hubungan, menentukan tujuan, dan mengevaluasi hasil.  

b. Fungsi Self Awareness   

 Menurut Solso (2007) self awareness (kesadaran diri) 

memiliki berberapa fungsi yaitu: 

1) Fungsi konteks setting (context setting) yakni fungsi dimana 

sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan 

pengetahuan mengenai sebuah stimulasi yang datang kedalam 

memori. 

2) Fungsi adaptasi dan pembelajaran (adaption dan learning) 

yang berarti kesadaran yang ada pada diri siswa untuk belajar 

dan beradaptasi tentang pengetahuan baru. 

3) Fungsi priotisasi (priotizining) dan fungsi akses dimana  

kesadaran yang dimiliki siswa diperlukan untuk mengakses 

besarnya jumlah pengetahuan atau informasi yang telah 

diperoleh sebelumnya. 

4) Fungsi rekrutmen dan kontrol (recruitment and control) 

dimana kesadaran memasuki sistem-sistem motorik untuk 

menjalankan tindakan sadar. 

5) Fungsi pengambilan keputusan (decision making) dan fungsi 

eksekutif yang berperan membawa informasi untuk membantu 

siswa dalam mengambil keputusan saat pembelajaran.  
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6) Fungsi deteksi dan penyuntingan kekeliruan (error detection 

and editing) fungsi ini berfokus pada kesadaran yang 

memasuki sistem norma, sehingga ketika siswa berada  di 

tataran ketidaksadaran, siswa dapat mengetahui apabila 

membuat suatu kekeliruan. 

7) Fungsi monitor diri (self monitoring) monitor diri dalam 

bentuk refleksi diri, percakapan internal, dan membantu siswa 

mengendalikan dirinya. 

8) Fungsi pengorganisasian dan fleksibilitas (organization and 

flexibility) fungsi ini memungkinkan siswa mengandalkan 

fungsi-fungsi otomatis dalam situasi-situasi yang dapat 

diprediksi, maupun keadaan yang tidak terduga. 

c. Indikator Self Awareness 

 Indikator self awareness dalam penelitian ini 

dikembangkan dari pengertian, karakteristik serta fungsi self 

awareness yang dijelaskan di atas. Indikator-indikator self 

awareness yang digunakan yaitu: 

1) Mampu mengendalikan diri 

 Mampu mengendalikan diri artinya mampu mengontrol 

tindakan yang dilakukan pada saat mengikuti pembelajaran. 

2) Memiliki sikap mandiri  

 Memiliki sikap mandiri artinya mampu melakukan 

segala sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. 
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3) Mengenali kelebihan atau kekurangan diri sendiri 

 Mengenali kelebihan atau kekurangan diri sendiri artinya 

mengetahui kelebihan atau kekurangan yang dimilikinya 

dalam pembelajaran. 

4) Mampu membuat keputusan dengan tepat 

 Dapat membuat keputusan dengan tepat artinya mampu 

untuk membuat dan mempertimbangkan langkah-langkah 

yang tepat dalam perpembelajaran. 

5) Terampil dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan 

 Artinya mampu untuk menyampaikan pendapat 

berdasarkan pikiran, dan perasaan diri sendiri. 

6) Dapat mengevaluasi diri 

 Artinya mampu memeriksa dan mengoreksi kembali 

terhadap pekerjan yang sudah dilakukan. 

3. Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar (Prisma, Limas, Balok) 

Kompetensi Dasar (KD): 

3.10 Murunkan rumus untuk menentukan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas) 

4.10 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan 

dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan 

limas), serta gabungannya. 
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B. Penelitian Relevan 

 Penelitian yang dilakukan oleh Winarti (2015) bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan berpikir analitis dan evaluasi pada 

permasalahan fisika dengan menggunakan tiga indikator untuk 

kemampuan berpikir analitis dan dua indikator untuk kemampuan 

evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan analitis siswa berada pada level rendah dengan nilai pada tiga 

indikator yang digunakan yaitu: differentiaiting memiliki nilai 16,6, 

organizing sebesar 46,6, dan attributing sebesar 7,2. Sedangkan untuk 

kemampuan evaluasi didapatkan skor untuk checking sebesar 86,6 dan 

skor untuk indikator critiquing nilainya berada pada level rendah sebesar 

23,3. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

mendeskripsikan kemampuan berpikir analitis dengan 3 indikator yang 

sama. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada materi yang 

digunakan. Materi yang digunakan dalam penelitian Winarti  yaitu materi 

fisika, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang 

kemampuan berpikir analitis pada materi matematika.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Marini (2014) bertujuan untuk 

menganalisis kemampuan berpikir analitis siswa yang memiliki gaya 

belajar tipe investigatif dalam pemecahan masalah matematika dan untuk 

menganalisis kesalahan dan hambatan yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase rata-rata dua siswa yang 
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dikategorikan memiliki kemampuan berpikir analitis dengan gaya 

investigatif adalah 87,5% termasuk pada kategori sangat tinggi, dan siswa 

tipe investigatif dominan tidak memenuhi 1 indikator yaitu tidak 

mengetahui akibat dan dampak dalam menyelesaikan soal. Persamaan 

dengan penelitiaan ini terletak pada kemampuan yang akan dideskripsikan 

yaitu kemampuan berpikir analitis siswa. Perbedaannya dengan penelitian 

ini bukan didasarkan pada Gaya Belajar Tipe Investigatif dalam 

Pemecahan Masalah Matematika, tetapi ditinjau dari self awareness 

siswa. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Unnanantn dan Suttipong (2015) 

bertujuan untuk mendeskripsikan sikap guru dalam pengembangan 

berpikir analitis berdasarkan Model Miller. Persamaan dengan penelitian 

ini yaitu sama-sama mendeskripsikan kemampuan berpikir analitis, 

perbedaannya ialah pada tinjauan yang digunakan. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Unnanantn dan Suttipong  ditinjau berdasarkan Model 

Miller. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ditinjau 

berdasarkan self awareness siswa. 

 Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian guna mendeskripsikan kemampuan berpikir 

analitis matematis ditinjau dari self awareness siswa. 

 

 

 

Deskripsi Kemampuan Berpikir...,  Titi Catur Aritin, FKIP UMP, 2017



23 
 

 

C. Kerangka Pikir 

 Salah satu kemampuan yang penting dalam pembelajaran 

matematika adalah kemampuan berpikir analitis matematis. Kemampuan 

berpikir analitis matematis merupakan kemampuan untuk merinci, 

menguraikan suatu masalah serta memahami hubungan tiap bagiannya. 

Untuk dapat menguasai kemampuan berpikir analitis matematis, tahapan 

yang harus ditempuh siswa adalah membedakan, mengorganisasikan, dan 

menghubungkan. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan berpikir 

analitis dibutuhkan oleh siswa terutama dalam memecahkan masalah 

matematika. Ketika menyelesaikan masalah, siswa dituntut untuk berpikir 

analitis dalam mengambil keputusan, sehingga siswa dapat menentukan 

keputusan dengan tepat.  

 Siswa memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembelajaran 

ataupun dalam menentukan sebuah keputusan. Perbedaan ini salah 

satunya dipengaruhi oleh self awareness (kesadaran diri). Self awareness 

merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri baik itu 

emosi, pikiran ataupun tindakan yang akan dilakukan. Seseorang yang 

memiliki self awareness dapat melihat kemampuan dan kekurangan yang 

dimilikinya, sehingga dapat menentukan keputusan yang tepat. Siswa 

dapat mengendalikan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan 

kemampuannya. Dalam kegiatan belajar mengajar self awareness dapat 

membantu siswa untuk mengambil keputusan yang tepat, mengendalikan 

emosi dan merefleksikan diri pada saat kegiatan belajar mengajar. 
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 Sebagai salah satu kecerdasan emosional, self awareness sangat 

penting dimiliki oleh siswa. Tanpa self awareness siswa akan kesulitan 

untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan dipilihnya, 

mengendalikan emosi yang dirasakannya. Perbedaan self awareness yang 

dimiliki siswa, membuka kemungkinan bahwa kemampuan berpikir 

analitis matematis yang dimiliki siswa akan berbeda juga. 
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