
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Pra- Penelitian 

Penelitian ini tentang disposisi matematis siswa berdasarkan gaya 

belajar dalam materi relasi dan fungsi dengan menggunakan angket untuk 

mengetahui gaya belajar dan disposisi matematis mereka, menggunakan tes 

dan wawancara untuk menggali informasi tentang disposisi matematis mereka. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan beberapa hal sebagai 

berikut : 

a. Menyusun rancangan penelitian  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyusun latar belakang 

penelitian untuk menggali topic yang tepat untuk penelitian. Setelah 

menyusun latar belakang peneliti menemukan sebuah masalah yaitu terkait 

disposisi matematis siswa. Agar lebih mengenal dan memahami tentang 

disposisi matematis, peneliti menggali teori-teori yang dibutuhkan. Langkah 

selanjutnya peneliti mengkonsultasikan bagaimana langkah-langkah penelitian 

serta instrument-instrumen yang diperlukan untuk penelitian dengan topik 

disposisi matematis pada dosen pembimbing. 

b. Memilih lapangan penelitian 



Setelah peneliti memperoleh topik dan rancangan penelitian, peneliti 

menentukan lapangan penelitian. Dalam penelitian ini lapangan penelitian 

yang dipilih yakni SMAN 1 Ngunut.  

c. Mengurus perizinan penelitian 

Jum’at tanggal 18 Januari 2019 peneliti meminta surat izin penelitian 

kepada pihak Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Setelah mendapat surat izin penelitian, 

peneliti menyerahkan surat tersebut ke SMAN 1 Ngunut pada tanggal 6 

Februari 2019. Peneliti menyerahkan surat izin penelitian kepada TU untuk 

dimintakan persetujuan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Ngunut. Oleh TU surat 

tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Ngunut (Ibu Indiyah ) 

untuk diberikan persetujuan atau tidak. TU memberitahukan kepada peneliti 

bahwa Ibu Indiyah berkenan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian 

di SMAN 1 Ngunut.  

TU meminta peneliti untuk bertemu Waka Kurikulum yang bernama 

Bapak Budi di ruang guru. Oleh Waka Kurikulum peneliti diberikan arahan- 

arahan guna melakukan penelitian serta memilihkan guru mata pelajaran 

matematika untuk mendiskusikan penelitiannya. Setelah peneliti bertemu 

dengan guru yang mengampu mata pelajaran matematika (Bapak Jazuli). 

Peneliti mendiskusikan seperti apa dan berapa waktu yang diberikan untuk 

penelitian, serta peneliti menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya 

penelitian tersebut. Bapak Jazuli memberikan penjelasan sedikit tentang kelas 

yang diampu Beliau yaitu kelas X IPS 3, X IPS 4 dan X IPS 5. Peneliti 



memilih kelas X IPS 5 karena peneliti pernah memasuki kelas tersebut ketika 

Lesson Study Praktik Pengalaman Lapangan di SMAN 1 Ngunut.  

Kelas X IPS 5 memiliki jumlah siswa yang cukup banyak yaitu 30 

siswa dan memiliki katakteristik yang beragam dengan jumlah siswa laki- laki 

sebanyak 11 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak 19 siswa. Bapak 

Jazuli memberikan keleluasaan peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

memberikan jadwal waktu mengajar Beliau, yaitu Selasa jam pelajaran ke 9 – 

10 (14.00 siang – 15.30 sore) dan Kamis jam pelajaran ke 3 – 4 (08.30 pagi  - 

10.00 pagi). Peneliti meminta waktu penelitian yakni 3 kali pertemuan kepada 

Bapak Jazuli sebagai guru pengampu kelas tersebut. Peneliti memilih materi 

yang akan diberikan tes kepada siswa yaitu relasi dan fungsi karena materi 

tersebut baru saja selesai diajarkan Bapak Jazuli di kelas tersebut. Peneliti 

memulai penelitian minggu ke tiga setelah menyerahkan izin penelitian. 

d. Melakukan study pendahuluan 

Tanggal 6 Februari 2019 selain meminta izin penelitian, selain itu 

peneliti juga melakukan studi pendahuluan untuk menyesuaikan diri dengan 

keadaan lingkungan tempat penelitian. Studi pendahuluan dilakukan peneliti 

pada 19 Februari 2019. Peneliti mencatat semua informasi yang diperoleh 

untuk membantu pelaksanaan penelitian. Studi pendahuluan ini dilakukan 

dengan observasi sekolah, waka kurikulum, guru mata pelajaran dan kelas 

yang dipilih sebagai subjek penelitian. Studi pendahuluan ini bertujuan untuk 

memudahkan dan membantu peneliti dalam merancang perlengkapan dan alur 

pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. 



e. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Peneliti menyiapkan instrumen yang diperlukan untuk penelitian, yaitu 

angket gaya belajar dan angket disposisi matematis, pedoman wawancara dan 

tes disposisi matematis. Sebelum digunakan, instrument-instrumen tersebut 

harus melalui tahap validasi oleh para ahli. Peneliti melakukan validasi 

instrumen pada tiga ahli pada bidang matematika. Validator tersebut adalah 

dua dosen matematika IAIN Tulungagung dan guru mata pelajaran 

matematika SMAN 1 Ngunut. Ketika proses validasi peneliti memperoleh 

beberapa masukan dan saran dari para ahli sehingga instrumen perlu sedikit 

dibenahi. Setelh melalui tahap validasi dan revisi instrumen, instrumen sudah 

siap digunakan dalam penelitian.  

Peneliti juga menyiapkan segala perlengkapan yang digunakan dalam 

penelitian. Perlengkapan yang perlu disiapkan antara lain ; alat tulis menulis, 

perekam suara melalui Handphone, alat dokumentasi melalui handphone, 

jadwal penelitian, dan sebagainya.  

 

2. Tahap pelaksanaan  

Pelaksanaan penelitian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 pada 

jam pelajaran ke - 3 yaitu pukul 08.30 WIB, peneliti memberikan dua macam 

angket kepada siswa kelas X IPS 5 yaitu yang pertama angket gaya belajar dan 

yang kedua angket disposisi matematis. Angket gaya belajar bertujuan untuk 

mengetahui gaya belajar yang dimiliki siswa di kelas tersebut, serta angket 

disposisi matematis bertujuan untuk mengetahui skor disposisi matematis 



yang dimiliki siswa terhadap pelajaran matematika. Selanjutnya pada hari 

Selasa tanggal 26 Februari 2019di jam pelajaran ke 9 pukul 14.00 WIBpeneliti 

melanjutkan penelitian dengan memberikan tes berupa soal relasi dan fungsi 

kepada siswa di kelas tersebut.  

Peneliti melakukan observasi juga saat proses pengerjaan soal guna 

memperoleh data tambahan untuk memperkuat hasil penelitian. Alokasi waktu 

yang diberikan peneliti untuk pengerjaan soal sekitar 45 menit. Tes tersebut 

diikuti oleh 24 siswa dari 30 siswa kelas X IPS 5. Dari hasil pengerjaan siswa 

tersebut akan digunakan peneliti untuk menganalisis kemampuan disposisi 

matematis siswa pada materi relasi dan fungsi.  

Adapun pengumpulan data selanjutnya dilakukan pada hari Kamis 

tanggal 28 Februari 2019 yaitu pengumpulan data berupa wawancara, 

wawancara yang dilakukan di ruang kelas kosong yang tidak digunakan di 

sudut sekolah. Wawancara dilakukan pada jam mata pelajaran yaitu jam ke 3 - 

4 pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.00 WIB dengan durasi tiap siswa 8 - 15 

menit. Siswa yang dipilih oleh peneliti sebagai sampel sebanyak 6 siswa yang 

diambil berdasarkan hasil angket gaya belajar, angket disposisi, tes berupa 

soal dan observasi yang telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Dari 

6 siswa tersebut, 2 siswamemiliki gaya belajar visual, 2siswa memiliki gaya 

belajar audiotori dan 2 siswa memiliki gaya belajar kinestetik.  

Peneliti memberikan kode nama di setiap siswa untuk mempermudah 

dalam pelaksanaan penelitian dan dalam analisis data serta menjaga privasi 



siswa. Daftar siswa penelitian secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut 

ini :  

Tabel 4.1 Daftar Kode Nama siswa kelas X IPS 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data angket diikuti oleh 27 siswa dari 30 siswa kelas X IPS 5, 3 siswa 

tidak mengikuti pelaksanaan penelitian dikarenakan izin dan juga sakit. Data 

angket ini digunakan untuk mengidentifikasi tipe gaya belajar siswa. Data tes 

diikuti oleh 24 siswa dari 30 siswa kelas X IPS 5. Selanjutnya dari hasil angket, 

tes dan observasi peneliti mengambil enam siswa sebagai subjek peneliti untuk 

melakukan wawancara, dengan ketentuan dua subjek dengan gaya belajar visual, 

dua subjek dengan gaya belajar audiotori dan dua subjek dengan gaya belajar 

kinestetik. Selanjutnya daftar dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Tabel 4.2 Daftar siswa wawancara 

No. Kode 

Siswa 

No. Kode 

Siswa 

No. Kode 

Siswa 

1.  AFR 11. FN 21. MYM 

2. ADwP 12. IAA 22. NAA 

3. ANDP 13. IF 23. NNA 

4. AB 14. KMFH 24. PZP 

5. ADyP 15. KMP 25. PNDS 

6. BFRJ 16. LH 26. RA 

7. DATP 17. MCI 27. RKJ 

8. EriNM 18. MDN 28. SUPA 

9. ErvNM 19. MIS 29. TAT 

10. FPS 20. MAA 30. YPP 

No. Kode Siswa Gaya Belajar 



 

 

 

 

Peneliti menggunakan alat perekam melalui handphone untuk 

mempermudah dalam memahami dan menganalisa data hasil wawancara. Hasil 

wawancara dengan 6 siswa tersebut sangat menentukan atau sebagai penguat hasil 

kemampuan disposisi matematis yang dimiliki siswa pada materi relasi dan 

fungsi. Hal ini disebabkan jika penelitian yang hanya mengandalkan angket dan 

tes hal ini dirasa kurang mendukung dan dirasa kurang memuaskan hasilnya 

karena banyak siswa yang hanya menyalin jawaban dari teman, menuliskan 

jawabannya tetapi tidak mengerti artinya. Sedangkan melalui wawancara, peneliti 

dapat mengetahui apakah siswa mampu dan paham apa yang diminta di soal dan 

mengerti dengan jawaban yang diberikan. Peneliti juga dapat mengetahui 

bagaimana pemahaman siswa, siswa hanya menguasai satu cara atau siswa 

menguasai banyak cara atau cara baru untuk menyelesaikan persolaan yang 

diberikan. Di samping itu, wawancara juga dapat menggali informasi lebih detail 

yang diperlukan dalam penelitian. 

 

3. Penyajian data 

1. TAT Visual 

2. PZP Visual 

3. FPS Audiotori 

4. ADyP Audiotori 

5. RKJ Kinestetik 

6. YPP Kinestetik 



Setelah selesai pelaksanaan angket, tes hingga wawancara, peneliti 

mengoreksi sekaligus menganalisis hasil pekerjaan siswa.  Siswa kelas X IPS 5 

yang berjumlah 30 siswa, dengan jumlah laki-laki 11 orang dan perempuan 19 

orang. Berdasarkan hadil observasi dan angket, gaya belajar dan disposisi 

matematis siswa cukup bervariasi. Berikut rincian hasil angket gaya belajar siswa 

dan hasil angket disposisi matematis siswa kelas X IPS 5 : 

Tabel 4.3 Hasil Angket Gaya Belajar Siswa 

HASIL GAYA BELAJAR SISWA KELAS X IPS 5 

No. Nama Gaya Belajar 
Keterangan 

Audiotori Visual Kinestetik 

1.  AFR - - - - 

2.  ADP 26 27 29 Kinestetik 

3.  ANPD 24 26 34 Kinestetik  

4.  AB 27 22 26 Audiotori  

5.  ArDP 29 26 23 Audiotori 

6.  BFRJ 27 28 24 Visual 

7.  DATP 28 29 24 Visual 

8.  ENM 34 34 35 Kinestetik 

9.  ErvNM 20 30 33 Kinestetik 

10.  FPS 36 32 22 Audiotori 

11.  FN 34 33 35 Kinestetik 

12.  IAJ 26 28 25 Visual 

13.  IF 26 29 24 Visual 

14.  KMFH 22 29 30 Visual 

15.  KMP 25 28 24 Visual 

16.  LH 27 32 35 Kinestetik 

17.  MCI - - - - 

18.  MDN 28 25 23 Audiotori 

19.  MIS - - - - 

20.  MAA 24 26 34 Kinestetik 

21.  MYM 31 25 35 Kinestetik 

22.  NAA 21 29 28 Visual 

23.  NNA 28 26 33 Kinestetik 

24.  PZP 27 30 25 Visual 

25.  PNDS 23 20 30 Kinestetik 

26.  RA 27 27 26 Visual+ 

Audiotori 



27.  RKJ 36 36 37 Kinestetik 

28.  SUPA 25 29 35 Kinestetik 

29.  TAT 32 37 34 Visual 

30.  YPP 29 30 36 Kinestetik 

 

Berdasarkan hasil angket dan observasi, peneliti mengambil 6 subjek 

dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap gaya belajar dipilih 2 siswa 

sebagai perwakilan untuk diidentifikasi disposisi matematisnya. Setelah 

pemberian angket gaya belajar dan angket disposisi matematis peneliti 

memberikan tes berupa soal dengan materi relasi dan fungsi untuk mencari 2  

indikator dari disposisi matematis yang sisanya 5 indikator berada di angket 

disposisi matematis. Hasil tes soal secara umum siswa kelas X IPS 5 dapat 

menjawab 2 soal yang peneliti berikan, tetapi mereka masih kebingungan dan 

merasa kesulitan dengan soal nomor 1, sedangkan dengan soal nomor 2 mereka 

menganggap soal yang lebih mudah dari pada soal nomor 1. Dari jawaban yang 

mereka berikan masih banyak kesalahan yang terdapat pada konsep fungsi secara 

umum. Untuk dapat mengetahui dan menggali ide-ide mereka dari jawaban yang 

diberikan maka diperlukan penggalian data berupa wawancara kepada setiap 

subjek.  

 

B. Analisis Data 

Adapun hasil jawaban siswa dan hasil wawancara pada masing-masing siswa 

yang terpilih sebagai subjek wawancara adalah sebagai berikut :  

a. Analisis siswa yang mempunyai gaya belajar visual 



Subjek 1 TAT  

Siswa yang berinisial TAT berdasarkan angket gaya belajar dan angket 

disposisi matematis yang telah diberikan peneliti pada hari Kamis tanggal 21 

Februari 2019, TAT dipilih sebagai subjek dengan tipe gaya belajar visual. 

1. Angket disposisi matematis 

Berdasarkan hasil angket disposisi matematis TAT yang terlampir pada 

lampiran, peneliti melihat TAT mengisi pernyataan-peryataan pada setiap  

indikator dengan teliti, karena dalam pernyataan-pernyataan angket tersebut 

terdapat dua macam jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan 

negatif. Untuk kedua pernyataan tersebut memiliki nilai yang berkebalikan. Untuk 

pernyataan posistif yaitu SL (Selalu)/ SS (Sangat Setuju) skor 4, 

J(Jarang)/S(Setuju) skor 3, SR (Sering)/TS (Tidak Setuju) skor 2 dan TP (Tidak 

Pernah) /STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1. Sedangkan untuk penskoran 

pernyataan negatif yaitu SL (Selalu)/ SS (Sangat Setuju) skor 1, 

J(Jarang)/S(Setuju) skor 2, SR (Sering)/TS (Tidak Setuju) skor 3dan TP (Tidak 

Pernah) /STS (Sangat Tidak Setuju) skor 4.  

Indikator yang pertama yaitu rasa percaya diri dalam pembelajaran 

matematika dan dalam menyelesaikan masalah. Pada Peryataan pertama 

menunjukkan bahwa TAT tidak takut ketika pelajaran matematika akan dimulai, 

pernyataan kedua bahwa TAT tidak suka guru memberikan soal cerita, pernyataan 

ketiga menunjukkan bahwa TAT berusaha untuk berfikir sendiri terlebih dahulu 

dalam mengerjakan matematika, pernyataan keempat menunjukkan bahwa TAT 

berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, pernyataan kelima 



bahwa TAT tidak pesimis ketika mengerjakan soal matematika, pernyataan 

keenam bahwa TAT tidak malu untuk menyampaikan sanggahan, pernyataan 

ketujuh bahwa TAT jarang takut jika disuruh guru mewakili kelompok, peryataan 

kedelapan bahwa TAT tidak merasa minder ketika berkelompok, pernyataan 

kesembilan bahwa TAT jarang malu bertanya kepada guru.  Berdasarkan 

pemaparan peneliti, TAT memenuhi indikator rasa percaya diri dalam 

pembelajaran matematika dan dalam menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya untuk indikator kedua yaitu gigih dan ulet dalam mengerjakan 

tugas-tugas matematika. Pernyataan pada indikator kedua untuk penskoran sama 

dengan penskoran indikator pertama. Pada pernyataan pertama dalam indikator 

kedua bahwa TAT tidak pernah menuliskan ide kemungkinan jawaban, 

pernyataan kedua bahwa TAT jarang merasa malas mengerjakan tugas, 

pernyataan ketiga bahwa TAT akan bertanya pada teman jika menemukan soal 

yang sulit, pernyataan keempat bahwa TAT jarang putus asa jika dalam 

menyelesaikan soal, pernyataan kelima bahwa TAT senang mengerjakan soal di 

LKS, pernyataan keenam bahwa TAT selalu ikut berdiskusi dengan kelompoknya, 

pernyataan ketujuh bahwa TAT sering mencontek pekerjaan teman kelompok 

lain. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melihat bahwa TAT kurang 

memenuhi indikator kedua gigih dan ulet dalam mengerjakan tugas-tugas 

matematika, hal ini dikarenakan tanggapan yang diberikan TAT pada pernyataan-

pernyataan berikut menunjukkan kurang adanya kegigihan dan keuletan sikapnya 

terhadap matematika . 



Selanjutnya untuk indikator disposisi matematis yang ketiga yaitu memiliki 

keingintahuan dalam belajar matematika. Pada pernyataan pertama pada indikator 

ketiga bahwa TAT jarang mencari kegunaan belajar matematika, pernyataan 

kedua bahwa TAT sering mencari tambahan materi dari berbagai sumber, 

pernyataan ketiga bahwa TAT sering tidak membaca buku, pernyataan keempat  

bahwa TAT senang mencari referensi lain jika diberi soal dari guru, pernyataan 

kelima bahwa TAT sering membaca materi pelajaran matematika. Berdasarkan 

pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa TAT kurang konsisten dalam 

memberikan tanggapan, sehingga Ia tidak memenuhi indikator ketiga yaitu 

memiliki keingintahuan dalam belajar matematika. 

Selanjutnya untuk indikator keempat disposisi matematis yaitu  menghargai 

aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Pada peryataan 

pertama dalam indikator keempat bahwa TAT jarang merasa matematika berguna 

dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan kedua bahwa TAT tidak setuju 

matematika dapat membantu memecahkan masalah, pernyataan ketiga bahwa 

TAT sangat setuju matematika banyak terapannya di bidang lain, pernyataan 

keempat bahwa TAT jarang merasa matematika tidak menentukan kemajuan pada 

bidang lain. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa TAT 

cukup memiliki indikator keempat ini tetapi belum maksimal, yaitu menghargai 

aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya untuk indikator kelima disposisi matematis yaitu mengapresiasi 

atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-

hari. Pada pernyataan pertama dalam indikator kelima bahwa TAT tidak setuju 



matematika dapat mendukung sukses pelajaran lain, pernyataan kedua  bahwa 

TAT  setuju diskusi matematika bermanfaat untuk melatih siswa lancar berbicara, 

pernyataan ketiga bahwa TAT sangat setuju matematika dapat melatih berpikir 

kritis, pernyataan keempat bahwa TAT sangat setuju dengan penggunaan LCD 

pada presentasi agar siswa tidak gagap tekhnologi, pernyataan kelima bahwa TAT 

setuju matematika tidak mendukung keberhasilan pada mata pelajaran lain, 

pernyataan keenam bahwa TAT sangat setuju belajar matematika dengan diskusi 

menjadikan siswa berani berpendapat, pernyataan ketujuh bahwa TAT sangat 

setuju soal matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mudah 

dipahami.  Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa TAT 

memenuhi indikator kelima yaitu mengapresiasi atau menghargai peranan 

matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pemaparan analisis tanggapan dari TAT di atas, bahwa TAT 

memiliki rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam 

menyelesaikan masalah ,TAT kurang memiliki rasa gigih dan ulet sikapnya 

terhadap matematika, TAT kurang konsisten dalam memberikan tanggapan pada 

pernyataan-pernyataan sehingga Ia tidak memiliki rasa keingintahuan dalam 

belajar matematika, TAT cukup menghargai aplikasi matematika dalam bidang 

lain dan kehidupan sehari-hari, TAT memiliki rasa mengapresiasi atau 

menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. 

2. Analisis tes soal materi relasi dan fungsi  

1) Soal nomor 1 

Bila 𝑓 (𝑥) =  
𝑥

𝑎
[1 −

𝑏2

𝑥2] +
𝑥

𝑏
[1 −

𝑎2

𝑥2], maka 𝑓(𝑎 + 𝑏) adalah … 



Berdasarkan soal nomor satu tersebut, TAT dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 hasil penyelesaian soal nomor 1 oleh TAT 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, peneliti melihat bahwa TAT mengerjakan 

soal nomor 1 diawali dengan menuliskan apa saja yang diketahui di soal (TAT1), 

di gambar 4.6 TAT memisalkan 𝑎 =  
𝑥

𝑎
[1 −

𝑏2

𝑥2] dan 𝑏 =
𝑥

𝑏
[1 −

𝑎2

𝑥2],  Ia juga 

menuliskan permasalahan yang diminta di soal sebagai apa yang ditanya (TAT2) . 

Kemudian Ia mengerjakannya dengan mensubtitusikannya, yaitu dengan 

mengganti f (x)  menjadi f (a+b) ke dalam rumus fungsi (TAT3). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa TAT memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan soal 

diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek.  
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Gambar 4.2 Hasil Penyelesaian nomor 1 oleh TAT 

Pada gambar 4.2 TAT mengoperasikan f (x)  yang telah diganti menjadi f 

(a+b) ke dalam rumus fungsi yang telah diketahui di soal. Peneliti melihat pada 

saat proses pengerjaan berlangsung TAT sempat merasa bingung dengan 

penyelesaian selanjutnya, setelah itu sedikit bertanya dan berdiskusi dengan 

temannya dari hal tersebut TAT terlihat kurang adanya rasa gigih dan ulet dalam 

proses penyelesaian masalah tersebut. Kemudian ia melengkapinya pada TAT4 

dan ia selesaikan hingga  menghasilkan jawaban 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
 . Untuk 

menggali kebenaran hasil jawaban tersebut, peneliti melakukan wawancara 

dengan subjek TAT sebagai berikut : 

 

TAT4 



P         :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1? 

TAT :    Saya mengerjakannya dengan mengganti f (x)  menjadi f (a+b), sehingga 

menjadi 𝑓(𝑎 + 𝑏) =  
(𝑎+𝑏)

𝑎
[1 −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] +
(𝑎+𝑏)

𝑏
[1 −

𝑎2

(𝑎+𝑏)2] , setelah itu 

saya operasikan saya kalikan 
(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan 1 dan 

(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2. 

Untuk yang sampingnya itu juga sama caranya saya kalikan satu per satu. 

Sehingga menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

𝑎+𝑏

𝑎
 .

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] + 
𝑎+𝑏

𝑏
− [

𝑎+𝑏

𝑏
 .

𝑎2

(𝑎+𝑏)2]. 

Kemudian saya operasikan lagi menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

1

𝑎
 .

𝑏2

𝑎+𝑏
] + 

𝑎+𝑏

𝑏
−

[
1

𝑏
 .

𝑎2

𝑎+𝑏
]. Lalu saya operasikan lagi (sambil menunjuk TAT4 baris ke 3.  

P       : (sambil menunjuk TAT4 bagian baris ke 4 ) kenapa terdapat 
𝑎+𝑏 (𝑎+𝑏)

𝑎(𝑎+𝑏)
 ? 

TAT       : karena itu merupakan operasi pecahan lalu saya samakan penyebutnya, 

menjadi a saya kalikan dengan a+b dan yang pembilangnya juga saya 

kalikan dengan a+b.  

P           : lalu untuk 
𝑎(𝑎+2𝑏) 

𝑎(𝑎+𝑏)
+

 𝑏(2𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎+𝑏)
, a dan b nya diperoleh darimana ? 

TAT    : itu saya faktorkan bu… dari 
𝑎2 + 2𝑎𝑏 

𝑎2+𝑎𝑏
+

 2𝑎𝑏 + 𝑏2

𝑏𝑎+𝑏2   menjadi   
𝑎(𝑎+2𝑏) 

𝑎(𝑎+𝑏)
+

 𝑏(2𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎+𝑏)
  

agar bisa dicoret bu… hingga menghasilkan 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
 

 

Berdasarkan hasil wawancara , TAT menjelaskan cara-cara yang dia 

gunakan. Pada TATW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakan soal tersebut dengan 

cara mengganti x menjeadi (a+b) ke dalam rumus fungsi yang sudah diketahui di 

soal, kemudaian ia mengoperasikannya hingga ketemu hasilnya 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 

3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
. Berdasarkan observasi peneliti saat tes berlangsung, TAT dapat 

mengerjakannya walau dia merasa bahwa soal nomor 1 ini sulit menurutnya. 

Peneliti melihat bahwa TAT sebenarnya teliti dan sadar dengan apa yang 

ditulisnya, sehingga ia memenuhi indikator keenam yaitu memonitor dan 

merefleksi pemikiran dan kinerja.  

P : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 1? 

TAT : mungkin ada, tapi saya belum tahu. 

P : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

TAT

W1 

TATW2 



TAT : iya bu… 

Pada TATW2 menunjukkan bahwa TAT hanya dapat menyelesaikan soal 

nomor 1 dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya tersebut. Sehingga 

TAT tidak memiliki indikator ketujuh yaitu fleksibilitas. 

2) Soal nomor 2 

Misalkan f(n) didefinisikan kuadrat dari penjumlahan digit n. Sebagai contoh f 

(11) = (1 + 1)2 = 4. Jika f 2 (n) didefinisikan f (f (n) ) dan f 3(n) didefinisikan 

f(f(f(n))) dan seterusnya. Tentukan f 5 (11)! 

Berdasarkan soal nomor dua tersebut, TAT dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 

 
           Gambar 4.3 hasil penyelesaian soal nomor 2 oleh TAT 

 

Berdasarkan gambar 4.8 di atas, peneliti melihat bahwa TAT mengerjakan 

soal nomor 2 diawali dengan menuliskan apa saja yang diketahui di soal 

(TATS1), lalu ia juga menuliskan apa yang ditanya (TATS2). Hal tersebut muncul 

adanya rasa percaya diri pada awal penyelesaian soal nomor 2 tersebut.  Namun, 

pada proses penulisan TAT merasa tergesa-gesa dalam menuliskan langkah-

langkahnya, pada TATS3 ia menuliskan  

TATS1 

TATS2 

TATS3 



f 1  (1 + 1)2 = 4 

f 2 (4)2  = 16 

f 3 (1+6)2 = 49 

f 4 (4+9)2 = 169 

f 5 (1+6+9)2 = 256 

pada semua rumus fungsi tersebut terdapat kekurangan dalam penulisan, yaitu  

f 1  (1 + 1)2 = 4 tidak terdapat fungsi yang diminta di soal, yang seharusnya f (11) 

= (1 + 1)2 = (2)2 = 4. Hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam penulisan, 

sehingga dapat mengurangi rasa memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja 

dalam penyelesaian, walau hasilnya benar bahwa f 5(11) = 256.  Untuk menggali 

lebih dalam tentang hasil jawaban tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan 

subjek TAT sebagai berikut : 

P         :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor2? 

TAT :  kan yang dicari  f 5 (11) , kemudian yang diketahui f (n) = 

penjumlahan digit n , f 2 (n) = f (f (n) ), dan f  3(n) = f(f(f(n))). Lalu saya 

masukan ke rumus fungsi menjadi  f 1  (1 + 1)2 = 4. 

P         : (sambil menunjuk bagian dari TATS3) apakah kamu yakin 

penyelesaian yang kamu berikan sudah benar ? 

TAT : mungkin sudah  bu… 

 

Berdasarkan hasil wawancara , TAT menjelaskan cara-cara yang dia 

gunakan. Pada TATW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakan soal tersebut dengan 

menjumlah 1 dengan 1 ke dalam rumus fungsi yang sudah diketahui di soal, 

kemudaian ia mengoperasikannya hingga ketemu hasilnya yaitu f 1  (1 + 1)2 = 4. 

Berdasarkan observasi peneliti saat tes berlangsung, TAT dapat mengerjakannya, 

TAT

W1 



namun dia tergesa-gesa dalam menuliskan hasilnya. Pada wawancara di atas 

menunjukkan bahwa TAT tidak sadar bahwa apa yang ia tulis pada 

penyelesaiannya, bahwa adanya kekurangan dalam penulisan pada penyelesaian 

tersebut seperti apa yang diminta di soal.  Dari hal tersebut TAT tidak memiliki 

indikator keenam yaitu tidak adanya rasa memonitor dan merefleksi pemikiran 

dan kinerja.  

P : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 2? 

TAT : mungkin ada, tapi saya belum tahu. 

P : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

TAT : iya bu… 

 

Pada TATW2 menunjukkan bahwa TAT hanya dapat menyelesaikan soal 

nomor 2 juga hanya dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya 

tersebut. Sehingga TAT tidak memiliki idikator ketujuh yaitu fleksibilitas.  

Berdasarkan indikator disposisi matematis yang terdapat 7 indikator yaitu 

1)  percaya diri dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, 

mengkomunikasikan ide-ide matematis, dan memberikan argumentasi, 2) berpikir 

fleksibel dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba metode alternatif 

dalam menyelesaikan masalah, 3) gigih dalam mengerjakan tugas matematika,  4) 

berminat, memiliki keingintahuan (curiosity), dan memiliki daya cipta 

(inventiveness) dalam aktivitas bermatematika, 5) memonitor dan merefleksi 

pemikiran dan kinerja, 6) menghargai aplikasi matematika pada disiplin ilmu lain 

atau dalam kehidupan sehari-hari, dan  7) mengapresiasi peran matematika 

sebagai alat dan sebagai bahasa, oleh NCTM. TAT hanya memenuhi beberapa 

indikator saja, karena sebagian dari indikator tersebut tidak dipenuhinya. 

TATW2 



Berdasarkan hasil skor dan analisis dari angket disposisi matematis dan 

analisis penyelesaian dua soal tersebut, TAT memiliki rasa percaya diri, TAT 

kurang adanya rasa gigih dan ulet, TAT tidak adanya rasa keingintahuan, TAT 

cukup memiliki sikap menghargai, TAT memiliki sikap mengapresiasi. 

Selanjutnya, pada penyelesaian soal nomor 1 TAT dapat memonitor dan 

merefleksi pemikiran dan kinerja, namun pada penyelesaian soal nomor 2 ia tidak 

memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja. Serta ia tidak memiliki 

fleksibelitas . 

 

Subjek  2 PZP  

 

Siswa yang berinisial PZP berdasarkan angket gaya belajar dan angket 

disposisi matematis yang telah diberikan peneliti pada hari Kamis tanggal 21 

Februari 2019, PZP dipilih sebagai subjek dengan tipe gaya belajar visual. 

1. Angket disposisi matematis 

Berdasarkan hasil angket disposisi matematis PZP yang terlampir pada 

lampiran, peneliti melihat PZP mengisi pernyataan-peryataan pada setiap 

indikator dengan teliti, karena dalam pernyataan-pernyataan angket tersebut 

terdapat dua macam jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan 

negatif. Untuk kedua pernyataan tersebut memiliki nilai yang berkebalikan. Untuk 

pernyataan posistif yaitu SL (Selalu)/ SS (Sangat Setuju) skor 4, 

J(Jarang)/S(Setuju) skor 3, SR (Sering)/TS (Tidak Setuju) skor 2 dan TP (Tidak 

Pernah) /STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1. Sedangkan untuk penskoran 



pernyataan negatif yaitu SL (Selalu)/ SS (Sangat Setuju) skor 1, 

J(Jarang)/S(Setuju) skor 2, SR (Sering)/TS (Tidak Setuju) skor 3dan TP (Tidak 

Pernah) /STS (Sangat Tidak Setuju) skor 4.  

Indikator yang pertama yaitu rasa percaya diri dalam pembelajaran 

matematika dan dalam menyelesaikan masalah. Pada Peryataan pertama 

menunjukkan bahwa PZP tidak takut ketika pelajaran matematika akan dimulai, 

pernyataan kedua bahwa PZP sangat tidak suka guru memberikan soal cerita, 

pernyataan ketiga menunjukkan bahwa PZP berusaha untuk berfikir sendiri 

terlebih dahulu dalam mengerjakan matematika, pernyataan keempat 

menunjukkan bahwa PZP jarang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, 

pernyataan kelima bahwa PZP tidak pesimis ketika mengerjakan soal matematika, 

pernyataan keenam bahwa PZP tidak malu untuk menyampaikan sanggahan, 

pernyataan ketujuh bahwa PZP sering takut jika disuruh guru mewakili kelompok, 

peryataan kedelapan bahwa PZP tidak merasa minder ketika berkelompok, 

pernyataan kesembilan bahwa PZP tidak malu bertanya kepada guru.  

Berdasarkan pemaparan peneliti, PZP memenuhi indikator rasa percaya diri dalam 

pembelajaran matematika dan dalam menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya untuk indikator kedua yaitu gigih dan ulet dalam mengerjakan 

tugas – tugas matematika. Pernyataan pada indikator kedua untuk penskoran sama 

dengan penskoran indikator pertama. Pada pernyataan pertama dalam indikator 

kedua bahwa PZP jarang menuliskan ide kemungkinan jawaban, pernyataan 

kedua bahwa PZP jarang merasa malas mengerjakan tugas, pernyataan ketiga 

bahwa PZP jarang bertanya pada teman jika menemukan soal yang sulit, 



pernyataan keempat bahwa PZP sering putus asa jika dalam menyelesaikan soal, 

pernyataan kelima bahwa PZP jarang mengerjakan soal di LKS, pernyataan 

keenam bahwa PZP tidak ikut berdiskusi dengan kelompoknya, pernyataan 

ketujuh bahwa PZP jarang mencontek pekerjaan teman kelompok lain. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melihat bahwa PZP tidak memenuhi 

indikator kedua gigih dan ulet dalam mengerjakan tugas-tugas matematika, hal ini 

dikarenakan tanggapan yang diberikan PZP pada pernyataan-pernyataan berikut 

menunjukkan kurang adanya kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap 

matematika . 

Selanjutnya untuk indikator disposisi matematis yang ketiga yaitu memiliki 

keingintahuan dalam belajar matematika. Pada pernyataan pertama pada indikator 

ketiga bahwa PZP tidak pernah mencari kegunaan belajar matematika, pernyataan 

kedua bahwa PZP jarang mencari tambahan materi dari berbagai sumber, 

pernyataan ketiga bahwa PZP sering tidak membaca buku, pernyataan keempat  

bahwa PZP senang mencari referensi lain jika diberi soal dari guru, pernyataan 

kelima bahwa PZP jarang membaca materi pelajaran matematika. Berdasarkan 

pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa PZP tidak memenuhi indikator  

ketiga yaitu tidak memiliki keingintahuan dalam belajar matematika. 

Selanjutnya untuk indikator keempat disposisi matematis yaitu  menghargai 

aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Pada peryataan 

pertama dalam indikator keempat bahwa PZP jarang merasa matematika berguna 

dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan kedua bahwa PZP matematika jarang 

dapat membantu memecahkan masalah, pernyataan ketiga bahwa PZP matematika 



jarang terapannya di bidang lain, pernyataan keempat bahwa PZP merasa 

matematika tidak menentukan kemajuan pada bidang lain. Berdasarkan 

pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa PZP tidak memiliki indikator 

keempat yaitu menghargai aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan 

sehari-hari. 

Selanjutnya untuk indikator kelima disposisi matematis yaitu mengapresiasi 

atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-

hari. Pada pernyataan pertama dalam indikator kelima bahwa PZP sangat setuju 

matematika dapat mendukung sukses pelajaran lain, pernyataan kedua  bahwa 

PZP  diskusi matematika sering tidak bermanfaat untuk melatih siswa lancar 

berbicara, pernyataan ketiga bahwa PZP sangat setuju matematika dapat melatih 

berpikir kritis, pernyataan keempat bahwa PZP jarang dengan penggunaan LCD 

pada presentasi agar siswa tidak gagap tekhnologi, pernyataan kelima bahwa PZP 

sering matematika tidak mendukung keberhasilan pada mata pelajaran lain, 

pernyataan keenam bahwa PZP sangat setuju belajar matematika dengan diskusi 

menjadikan siswa berani berpendapat, pernyataan ketujuh bahwa PZP jarang 

setuju soal matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mudah 

dipahami.  Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa PZP 

belum sepenuhnya memenuhi indikator kelima, Ia sedikit memiliki rasa 

mengapresiasi atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pemaparan analisis tanggapan dari PZP di atas, bahwa PZP 

memiliki rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam 



menyelesaikan masalah, PZP kurang adanya kegigihan dan keuletan sikapnya 

terhadap matematika, PZP tidak memiliki keingintahuan dalam belajar 

matematika, PZP tidak memiliki rasa menghargai aplikasi matematika dalam 

bidang lain dan kehidupan sehari-hari, PZP belum sepenuhnya memenuhi rasa 

mengapresiasi atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan 

kehidupan sehari-hari, namun Ia sedikit memiliki rasa menghargai dan 

mengapresiasi peranan matematika terhadap bidang lain dan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Analisis tes soal materi relasi dan fungsi  

1) Soal nomor 1 

Bila 𝑓 (𝑥) =  
𝑥

𝑎
[1 −

𝑏2

𝑥2] +
𝑥

𝑏
[1 −

𝑎2

𝑥2], maka 𝑓(𝑎 + 𝑏) adalah … 

Berdasarkan soal nomor satu tersebut, PZP dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 hasil penyelesaian soal nomor 1 oleh PZP 

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, peneliti melihat bahwa PZP mengerjakan 

soal nomor 1 langsung dengan menuliskan rumus fungsi yang diminta di soal 

PZP3 

PZP2 

PZP1 



yaitu f(a+b) tanpa menulis apa saja yang diketahui di soal (PZP1), lalu PZP 

mengoperasikannya mengalikan 
𝑎+𝑏

𝑎
  dengan 1 dan 

𝑎+𝑏

𝑎
  dengan - 

𝑏2

(𝑎+𝑏)2  dan 
𝑎+𝑏

𝑏
  

dengan 1 dan 
𝑎+𝑏

𝑏
 dengan −

𝑎2

(𝑎+𝑏)2 , hingga menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

𝑎+𝑏

𝑎
 .

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] +

 
𝑎+𝑏

𝑏
− [

𝑎+𝑏

𝑏
 .

𝑎2

(𝑎+𝑏)2]. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa PZP munculnya rasa 

percaya diri pada awal penyelesaian tersebut.  Selanjutnya ia menyederhanakan 

langkah penyelesaiannya sehingga menghasilkan pada PZP2. Setelah itu ia 

menuliskan hasil akhirnya 
2(𝑎+𝑏)

𝑎+𝑏
−

𝑏2

𝑎2+𝑎𝑏
−

𝑎2

𝑏2+𝑎𝑏
 seperti yang tertera pada 

gambar 4.4, mungkin cara penyelesaian yang PZP pakai yaitu dengan menambah 

𝑎+𝑏

𝑎
 dengan 

𝑎+𝑏

𝑏
 dan mengumpulkan −

𝑏2

𝑎2+𝑎𝑏
  dengan   −

𝑎2

𝑏2+𝑎𝑏
. Dengan hasil 

penyelesaian tersebut dapat dikatakan belum benar, karena pada hasil 

penyelesaian tersebut terdapat 
𝑎+𝑏

𝑎
 ditambah dengan  

𝑎+𝑏

𝑏
dan menghasilkan 

2(𝑎+𝑏)

𝑎+𝑏
, 

yang seharusnya  
𝑎+𝑏

𝑎
 tidak dapat ditambah dengan  

𝑎+𝑏

𝑏
 karena keduanya berbeda 

penyebut. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa ia sangat percaya pada 

dirinya sendiri dengan menyelesaikan soal tersebut dengan kemampuannya 

sendiri tanpa bertanya-tanya dengan temannya. Namun ia tidak memiliki rasa 

gigih dan ulet ditunjukkan pada penyelesaiannya adanya kesalahan konsep yang 

digunakan sehingga ia memutuskan untuk berhenti di tengah-tengah sebelum hasil 

penyelesaiannya. Untuk menggali kebenaran lebih lanjut dari pengamatan peneliti 

dan jawaban yang diberikan subjek maka  peneliti melakukan wawancara dengan 

subjek PZP sebagai berikut : 

 



P  :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1? 

PZP       :   Saya mengerjakannya dengan memisalkan mengganti f (x)  menjadi f 

(a+b), sehingga menjadi 𝑓(𝑎 + 𝑏) =  
(𝑎+𝑏)

𝑎
[1 −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] +
(𝑎+𝑏)

𝑏
[1 −

𝑎2

(𝑎+𝑏)2] , setelah itu saya operasikan saya kalikan 
(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan 1 dan 

(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2
. Untuk yang sampingnya itu juga sama caranya 

saya kalikan satu per satu. Sehingga menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
−

[
𝑎+𝑏

𝑎
 .

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] + 
𝑎+𝑏

𝑏
− [

𝑎+𝑏

𝑏
 .

𝑎2

(𝑎+𝑏)2]. Kemudian saya sederhanakan 

menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
−

𝑏2

𝑎2+𝑎𝑏
+ 

𝑎+𝑏

𝑏
−

𝑎2

𝑏2+𝑎𝑏
.  

P       :   (sambil menunjuk PZP3) kenapa terdapat 
2(𝑎+𝑏)

𝑎+𝑏
−

𝑏2

𝑎2+𝑎𝑏
−

𝑎2

𝑏2+𝑎𝑏
? 

PZP     :   itu berasal dari saya menambahkan  
𝑎+𝑏

𝑎
 dengan 

𝑎+𝑏

𝑏
 dan −

𝑏2

𝑎2+𝑎𝑏
−

𝑎2

𝑏2+𝑎𝑏
 saya  tulis dibelakangnya 

P         :   apakah kamu yakin dengan jawaban akhir yang kamu berikan ? 

 PZP     :  sebenarnya ini belum selesai, saya bingung bu untuk melanjutkannya, 

jadi saya berhenti sampai itu saja. 

 

Berdasarkan hasil wawancara , PZP menjelaskan cara-cara yang dia 

gunakan. Pada PZPW1 di atas menunjukkan bahwa ia memang benar-benar belum 

menyelesaikan permasalahan dengan sepenuhnya, karena ia merasa bingung untuk 

melanjutkannya. Sehingga ia belum memenuhi indikator keenam yaitu rasa 

memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja.  

P       : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 1? 

PZP  : mungkin ada bu, tapi saya belum tahu. 

P      : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

PZP : iya bu… 

 

Pada PZPW2 menunjukkan bahwa PZP hanya dapat menyelesaikan soal 

nomor 1 dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya tersebut. Sehingga 

PZP tidak memiliki indikator ketujuh yaitu fleksibilitas. 

 

2) Soal nomor 2 

PZP

W1 

PZPW2 



Misalkan f(n) didefinisikan kuadrat dari penjumlahan digit n. Sebagai contoh f 

(11) = (1 + 1)2 = 4. Jika f 2 (n) didefinisikan f (f (n) ) dan f 3(n) didefinisikan 

f(f(f(n))) dan seterusnya. Tentukan f 5 (11)! 

Berdasarkan soal nomor dua tersebut, PZP  dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 4.5 hasil penyelesaian soal nomor 2 oleh PZP 

 

Berdasarkan gambar 4.5 di atas, peneliti melihat bahwa PZP mengerjakan 

soal nomor 2 diawali dengan menuliskan apa saja yang diketahui di soal (PZPS1), 

lalu ia juga menuliskan apa yang ditanya (PZPS2). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa ia memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi soal tersebut.  Namun, 

untuk penyelesaiannya PZP mungkin merasa soal tersebut hanya dikalikan saja, 

pada PZPS3 ia menuliskan  

Jawab = f(ffff (11)) 

           = f(4 . 4 . 4 . 4 (11) 

           = f (256 . 11) 

PZPS1 

PZPS2 

PZPS3 



           = f (2816) 

Pada penyelesaian yang diberikan PZP di atas, merupakan kesalahan pada konsep 

yang digunakan. Hal tersebut sudah merupakan kesalahan proses penyelesaian 

yang diberikan. Dari hal tersebut kurangnya penguasaan materi pada subjek, 

sehingga PZP belum adanya memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja 

dalam penyelesaian. Untuk menggali lebih dalam tentang hasil pengamatan 

peneliti dan hasil jawaban, peneliti melakukan wawancara dengan subjek PZP 

sebagai berikut : 

P         :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor2? 

PZP :   saya tulis terlebih dahulu yang diketahui yaitu f 1  (11) = 4, f 2 (n) = f (f 

(n) ). Lalu saya masukan ke rumus fungsi menjadi f(ffff (11)) 

              = f(4 . 4 . 4 . 4 (11) 

             = f (256 . 11) 

             = f (2816) 

P      : (sambil menunjuk bagian dari PZPS3) apakah kamu yakin penyelesaian 

yang     kamu berikan sudah benar ? 

PZP : mungkin sudah  bu… 

 

Berdasarkan hasil wawancara , PZP menjelaskan cara-cara yang dia 

gunakan. Pada PZPW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakan soal tersebut dengan 

mengalikan fungsi tersebut secara berurut lalu mengalikannya dengan 11. 

Berdasarkan observasi peneliti saat tes berlangsung, PZP  mengerjakannya dengan 

tergesa-gesa. PZP juga mungkin belum menguasai konsep dengan baik, ia 

menuliskan penyelesaiannya namun jawaban yang ia berikan belum benar, dari 

hal tersebut menunjukkan bahwa PZP tidak adanya indikator keenam yaitu 

memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja karena apa yang telah ia dapat 

dan dipelajari belum dapat mengaplikasikannya dengan baik. 

PZP

W1 



P      : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 2? 

PZP : mungkin ada, tapi saya belum tahu. 

P     : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

PZP : iya bu… 

 

Pada PZPW2 menunjukkan bahwa PZP hanya dapat menyelesaikan soal 

nomor 2 juga hanya dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya 

tersebut. Sehingga PZP tidak memiliki indikator fleksibilitas.  

Berdasarkan indikator disposisi matematis yang terdapat 7 indikator yaitu 

1)  percaya diri dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, 

mengkomunikasikan ide-ide matematis, dan memberikan argumentasi, 2) berpikir 

fleksibel dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba metode alternatif 

dalam menyelesaikan masalah, 3) gigih dalam mengerjakan tugas matematika,  4) 

berminat, memiliki keingintahuan (curiosity), dan memiliki daya cipta 

(inventiveness) dalam aktivitas bermatematika, 5) memonitor dan merefleksi 

pemikiran dan kinerja, 6) menghargai aplikasi matematika pada disiplin ilmu lain 

atau dalam kehidupan sehari-hari, dan  7) mengapresiasi peran matematika 

sebagai alat dan sebagai bahasa, oleh NCTM. PZP hanya memenuhi beberapa 

indikator saja, karena Ia tidak memenuhi beberapa indikator tersebut. 

Berdasarkan hasil skor dan analisis dari angket disposisi matematis dan 

analisis penyelesaian dua soal tersebut, PZP memiliki rasa percaya diri, PZP 

kurang gigih dan ulet, PZP tidak memiliki keingintahuan, PZP tidak memiliki rasa 

menghargai, PZP sedikit memiliki rasa mengapresiasi Selanjutnya, pada 

penyelesaian soal nomor 1 tidak memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja, 

PZPW2 



sama halnya pada penyelesaian soal nomor 2 ia juga tidak memonitor dan 

merefleksi pemikiran dan kinerja. Serta ia tidak memiliki fleksibelitas. 

 

b. Analisis siswa yang mempunyai gaya belajar Audiotori 

 

Subjek  3 FPS  

Siswa yang berinisial FPS berdasarkan angket gaya belajar dan angket 

disposisi matematis yang telah diberikan peneliti pada hari Kamis tanggal 21 

Februari 2019, FPS dipilih sebagai subjek dengan tipe gaya belajar audiotori. 

1 Angket disposisi matematis 

Berdasarkan hasil angket disposisi matematis FPS yang terlampir pada 

lampiran, peneliti melihat FPS mengisi pernyataan-peryataan pada setiap indikator 

dengan teliti, karena dalam pernyataan-pernyataan angket tersebut terdapat dua 

macam jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Untuk 

kedua pernyataan tersebut memiliki nilai yang berkebalikan. Untuk pernyataan 

posistif yaitu SL (Selalu)/ SS (Sangat Setuju) skor 4, J(Jarang)/S(Setuju) skor 3, 

SR (Sering)/TS (Tidak Setuju) skor 2 dan TP (Tidak Pernah) /STS (Sangat Tidak 

Setuju) skor 1. Sedangkan untuk penskoran pernyataan negatif yaitu SL (Selalu)/ 

SS (Sangat Setuju) skor 1, J(Jarang)/S(Setuju) skor 2, SR (Sering)/TS (Tidak 

Setuju) skor 3dan TP (Tidak Pernah) /STS (Sangat Tidak Setuju) skor 4. Indikator 

yang pertama yaitu rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam 

menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan jawaban yang diberikan FPS pada angket tersebut. Pada 

peryataan pertama menunjukkan bahwa FPS tidak takut ketika pelajaran 



matematika akan dimulai, pernyataan kedua bahwa FPS cukup suka guru 

memberikan soal cerita, pernyataan ketiga menunjukkan bahwa FPS jarang 

berusaha untuk berfikir sendiri terlebih dahulu dalam mengerjakan matematika, 

pernyataan keempat menunjukkan bahwa FPS sering menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru, pernyataan kelima bahwa FPS jarang pesimis ketika 

mengerjakan soal matematika, pernyataan keenam bahwa FPS malu untuk 

menyampaikan sanggahan, pernyataan ketujuh bahwa FPS jarang takut jika 

disuruh guru mewakili kelompok, peryataan kedelapan bahwa FPS tidak merasa 

minder ketika berkelompok, pernyataan kesembilan bahwa FPS tidak malu 

bertanya kepada guru.  Berdasarkan pemaparan peneliti, FPS memenuhi indikator 

rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam menyelesaikan 

masalah. 

Selanjutnya untuk indikator kedua yaitu gigih dan ulet dalam mengerjakan 

tugas – tugas matematika. Pernyataan pada indikator kedua untuk penskoran sama 

dengan penskoran indikator pertama. Pada pernyataan pertama dalam indikator 

kedua bahwa FPS sering menuliskan ide kemungkinan jawaban, pernyataan kedua 

bahwa FPS merasa malas mengerjakan tugas di rumah, pernyataan ketiga bahwa 

FPS jarang bertanya pada teman jika menemukan soal yang sulit, pernyataan 

keempat bahwa FPS jarang putus asa jika dalam menyelesaikan soal, pernyataan 

kelima bahwa FPS jarang mengerjakan soal di LKS, pernyataan keenam bahwa 

FPS selalu ikut berdiskusi dengan kelompoknya, pernyataan ketujuh bahwa FPS 

tidak pernah mencontek pekerjaan teman kelompok lain. Berdasarkan pemaparan 

di atas, peneliti melihat bahwa FPS memenuhi indikator kedua gigih dan ulet 



dalam mengerjakan tugas-tugas matematika, hal ini dikarenakan tanggapan yang 

diberikan FPS pada pernyataan-pernyataan berikut menunjukkan adanya 

kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap matematika . 

Selanjutnya untuk indikator disposisi matematis yang ketiga yaitu memiliki 

keingintahuan dalam belajar matematika. Pada pernyataan pertama pada indikator 

ketiga bahwa FPS jarang mencari kegunaan belajar matematika, pernyataan kedua 

bahwa FPS jarang mencari tambahan materi dari berbagai sumber, pernyataan 

ketiga bahwa FPS sering tidak membaca buku, pernyataan keempat  bahwa FPS 

jarang mencari referensi lain jika diberi soal dari guru, pernyataan kelima bahwa 

FPS jarang membaca materi pelajaran matematika. Berdasarkan pemaparan di 

atas, peneliti dapat melihat bahwa FPS sangat teliti dan konsisten dalam 

memberikan tanggapan. Namun pada indikator ini ia tidak memenuhi karena ia 

tidak memiliki rasa ingin tahu dalam belajar matematika.  

Selanjutnya untuk indikator keempat disposisi matematis yaitu  menghargai 

aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Pada peryataan 

pertama dalam indikator keempat bahwa FPS merasa matematika berguna dalam 

kehidupan sehari-hari, pernyataan kedua FPS sering matematika dapat membantu 

memecahkan masalah, pernyataan ketiga bahwa FPS sangat setuju matematika 

banyak terapannya di bidang lain, pernyataan keempat bahwa FPS merasa 

matematika cukup menentukan kemajuan pada bidang lain. Berdasarkan 

pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa FPS memiliki indikator keempat, 

yaitu menghargai aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari- 

hari. 



Selanjutnya untuk indikator kelima disposisi matematis yaitu mengapresiasi 

atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari- 

hari. Pada pernyataan pertama dalam indikator kelima bahwa FPS cukup setuju 

matematika dapat mendukung sukses pelajaran lain, pernyataan kedua  bahwa 

FPS cukup setuju diskusi matematika bermanfaat untuk melatih siswa lancar 

berbicara, pernyataan ketiga bahwa FPS setuju matematika dapat melatih berpikir 

kritis, pernyataan keempat bahwa FPS setuju dengan penggunaan LCD pada 

presentasi agar siswa tidak gagap tekhnologi, pernyataan kelima bahwa FPS 

setuju matematika tidak mendukung keberhasilan pada mata pelajaran lain, 

pernyataan keenam bahwa FPS tidak setuju belajar matematika dengan diskusi 

menjadikan siswa berani berpendapat, pernyataan ketujuh bahwa FPS tidak setuju 

soal matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mudah 

dipahami.  Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa FPS 

cukup memenuhi indikator kelima yaitu mengapresiasi atau menghargai peranan 

matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pemaparan analisis tanggapan dari FPS di atas, bahwa FPS 

memiliki rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam 

menyelesaikan masalah , FPS memiliki kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap 

matematika, FPS sangat teliti dan konsisten dalam memberikan tanggapan pada 

pernyataan – pernyataan dalam angket, namun ia memang tidak memiliki rasa 

ingin tahu manfaat dalam belajar matematika sehingga ia tidak memiliki 

keingintahuan dalam belajar matematika, FPS memiliki rasa menghargai aplikasi 

matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari, FPS cukup memiliki 



rasa mengapresiasi atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan 

kehidupan sehari-hari. 

2. Analisis tes soal materi relasi dan fungsi  

1) Soal nomor 1 

Bila 𝑓 (𝑥) =  
𝑥

𝑎
[1 −

𝑏2

𝑥2
] +

𝑥

𝑏
[1 −

𝑎2

𝑥2
], maka 𝑓(𝑎 + 𝑏) adalah … 

Berdasarkan soal nomor satu tersebut, FPS dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.6 hasil penyelesaian soal nomor 1 oleh FPS 

Berdasarkan gambar 4.6 di atas, peneliti melihat bahwa FPS mengerjakan 

soal nomor 1 diawali dengan menuliskan apa yang diketahui di soal (FPS1), Ia 

juga menuliskan permasalahan yang diminta di soal sebagai apa yang ditanya 

(FPS2) . Kemudian Ia mengerjakannya dengan mensubtitusikannya, yaitu dengan 

mengganti f (x)  menjadi f (a+b) ke dalam rumus fungsi (FPS3). Hal tersebut 

FPS 3 

FPS 2 

FPS 1 



menunjukkan bahwa FPS memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan soal 

diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.7 Hasil Penyelesaian nomor 1 oleh FPS 

 

Pada gambar 4.7 FPS mengoperasikan f (x)  yang telah diganti menjadi f 

(a+b) ke dalam rumus fungsi yang yang telah diketahui di soal. Peneliti melihat 

pengerjaan hasil penyelesaian FPS pada FPS4 Ia teliti dan cermat dalam 

mengoperasikannya, pada proses yang panjang sehingga menghasilkan jawaban 

𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
 . Dari pengamatan peneliti secara langsung FPS 

FPS4 



mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan pantah menyerah, sehingga 

peneliti dapat melihat bahwa ia memiliki sikap gigih dan ulet terhadap masalah 

tersebut, serta munculnya rasa memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja 

muncul ketika ia sadar apa yang telah ia tulis dan menjelaskannya kepada peneliti. 

Untuk menggali lebih dalam kebenaran hasil pengamatan dan hasil jawaban 

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek FPS sebagai berikut : 

P         :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1? 

FPS     :  Saya mengerjakannya dengan mengganti f (x)  menjadi f (a+b), sehingga 

menjadi 𝑓(𝑎 + 𝑏) =  
(𝑎+𝑏)

𝑎
[1 −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] +
(𝑎+𝑏)

𝑏
[1 −

𝑎2

(𝑎+𝑏)2] , setelah itu 

saya operasikan saya kalikan 
(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan 1 dan 

(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2. 

Untuk yang sampingnya itu juga sama caranya saya kalikan satu per 

satu. Sehingga menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

𝑎+𝑏

𝑎
 .

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] + 
𝑎+𝑏

𝑏
− [

𝑎+𝑏

𝑏
 .

𝑎2

(𝑎+𝑏)2]. 

Kemudian saya sederhanakan menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

1

𝑎
 .

𝑏2

𝑎+𝑏
] + 

𝑎+𝑏

𝑏
−

[
1

𝑏
 .

𝑎2

𝑎+𝑏
]. Lalu saya operasikan lagi  dengan menyamakan 

penyebutnya (sambil menunjuk FPS4 baris ke 2).   

P          : lalu untuk 
𝑎(𝑎+2𝑏) 

𝑎(𝑎+𝑏)
+

 𝑏(2𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎+𝑏)
, a dan b nya diperoleh darimana ? 

FPS    : itu saya faktorkan bu… dari 
𝑎2 + 2𝑎𝑏 

𝑎2+𝑎𝑏
+

 2𝑎𝑏 + 𝑏2

𝑏𝑎+𝑏2   menjadi   
𝑎(𝑎+2𝑏) 

𝑎(𝑎+𝑏)
+

 𝑏(2𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎+𝑏)
     

agar bisa dicoret bu… hingga menghasilkan 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
 

 

Berdasarkan hasil wawancara , FPS menjelaskan cara-cara yang dia 

gunakan. Pada FPSW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakan soal tersebut dengan 

cara mengganti x menjeadi (a+b) ke dalam rumus fungsi yang sudah diketahui di 

soal, kemudaian ia mengoperasikannya dengan melalui proses yang panjang 

hingga menemukan hasilnya yaitu 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
. Berdasarkan observasi 

peneliti saat tes berlangsung dan hasil wawancara tersebut, bahwa FPS dapat 

FPS

W1 



memenuhi indikator keenam yaitu memonitor dan merefleksi pemikiran dan 

kinerja.  

P : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 1? 

FPS : saya belum tahu bu untuk menyelesaikan nya dengan cara lain 

P : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

FPS : iya bu… 

Pada FPSW2 menunjukkan bahwa FPS hanya dapat menyelesaikan soal 

nomor 1 dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya tersebut. Sehingga 

FPS tidak memiliki indikator ketujuh yaitu fleksibilitas. 

 

2) Soal nomor 2 

Misalkan f(n) didefinisikan kuadrat dari penjumlahan digit n. Sebagai contoh f 

(11) = (1 + 1)2 = 4. Jika f 2 (n) didefinisikan f (f (n) ) dan f 3(n) didefinisikan 

f(f(f(n))) dan seterusnya. Tentukan f 5 (11)! 

Berdasarkan soal nomor dua tersebut, FPS dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

FPSW2 

FPSS1 

FPSS2 

FPSS3 



 Gambar 4.8 hasil penyelesaian soal nomor 2 oleh FPS 

 

Berdasarkan gambar 4.8 di atas, peneliti melihat bahwa FPS mengerjakan 

soal nomor 2 diawali dengan menuliskan apa yang diketahui di soal (FPSS1), lalu 

ia juga menuliskan kemungkinan jawaban yang akan diselesaikan (FPSS2). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa FPS memiliki rasa percaya diri dalam 

menyelesaikan masalah nomor 2 ini. Selanjutnya pada  penyelesaian FPS 

menuliskan langkah-langkahnya, pada FPSS3 sebagai berikut 

f (11) = (1 + 1)2 = 4 

f 2 (11) = 42 = 16 

f 3 (11) = (1+6)2 = 49 

f 4 (11) = (4+9)2 = 169 

f 5 (11) = (1+6+9)2 = 256 

Berdasarkan hasil yang diberikan FPS pada nomor 2 proses pengerjaan dan 

hasilnya benar bahwa f 5 (11) = 256.  Untuk menggali lebih dalam tentang hasil 

jawaban tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek FPS sebagai 

berikut : 

P         :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor2? 

FPS :  untuk yang ditanya  f 5 (11) , kemudian yang diketahui f (n) = 

penjumlahan digit n , f 2 (n) = f (f (n) ), dan f  3(n) = f(f(f(n))). Sebagai 

contoh   f(11)= (1 + 1)2 = 4.kemudian saya kira-kira bahwa f 5 (11) = 

f(f(f(f(f(11)))), lalu dari f(11)= (1 + 1)2 = 4, kemudian 4 sebagai x saya 

masukkan ke fungsi menjadi f 2 (11) = 42 = 16 dan seterusnya sampai 

menghasilkan f 5 (11) = (1+6+9)2 = 256. 

P           : (sambil menunjuk bagian dari FPSS3) apakah kamu yakin 

penyelesaian yang kamu berikan sudah benar ? 

FPS

W1 



FPS : sudah  bu… 

 

Berdasarkan hasil wawancara , FPS menjelaskan cara-cara yang dia 

gunakan. Pada FPSW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakan soal tersebut dengan 

menjumlah 1 dengan 1 ke dalam rumus fungsi yang sudah diketahui di soal lalu 

dikuadratkan, kemudaian ia melanjutkannya hingga ketemu hasilnya f 5 (11) = 

(1+6+9)2 = 256. Berdasarkan observasi peneliti saat tes berlangsung, FPS dapat 

mengerjakannya dengan teliti dan cermat. Ia juga gigih dalam menyelesaikannya, 

pada wawancara tersebut menunjukkan bahwa FPS memahami dengan baik apa 

yang ia tulis dan mencoba menjawab pertanyaan dari peneliti. Dari hal tersebut 

FPS memiliki indikator keenam yaitu memonitor dan merefleksi pemikiran dan 

kinerja.  

P    : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 2? 

FPS : saya belum tahu bu untuk cara lainnya 

P    : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

FPS : iya bu… 

 

Pada FPSW2 menunjukkan bahwa FPS dapat menyelesaikan soal nomor 2 

juga hanya dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya tersebut. 

Sehingga FPS tidak memiliki indikator fleksibilitas.  

Berdasarkan indikator disposisi matematis yang terdapat 7 indikator yaitu 

1)  percaya diri dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, 

mengkomunikasikan ide-ide matematis, dan memberikan argumentasi, 2) berpikir 

fleksibel dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba metode alternatif 

dalam menyelesaikan masalah, 3) gigih dalam mengerjakan tugas matematika,  4) 

berminat, memiliki keingintahuan (curiosity), dan memiliki daya cipta 

FPSW2 



(inventiveness) dalam aktivitas bermatematika, 5) memonitor dan merefleksi 

pemikiran dan kinerja, 6) menghargai aplikasi matematika pada disiplin ilmu lain 

atau dalam kehidupan sehari-hari, dan  7) mengapresiasi peran matematika 

sebagai alat dan sebagai bahasa, oleh NCTM. FPS memenuhi beberapa indikator 

sebagiannya lagi  Ia tidak memenuhi indikator tersebut. 

Berdasarkan pemaparan analisis angket dan jawaban soal dari FPS di atas, 

bahwa FPS memiliki rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam 

menyelesaikan masalah , FPS memiliki kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap 

matematika, FPS sangat teliti dan konsisten dalam memberikan tanggapan pada 

pernyataan-pernyataan dalam angket, namun ia memang tidak memiliki rasa ingin 

tahu manfaat dalam belajar matematika sehingga ia tidak memiliki keingintahuan 

dalam belajar matematika, FPS memiliki rasa menghargai aplikasi matematika 

dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari, FPS cukup memiliki rasa 

mengapresiasi atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan 

kehidupan sehari-hari, memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja serta 

tidak memiliki fleksibelitas. 

 

Subjek 4 ADyP 

Siswa yang berinisial ADyP berdasarkan angket gaya belajar dan angket 

disposisi matematis yang telah diberikan peneliti pada hari Kamis tanggal 21 

Februari 2019, ADyP dipilih sebagai subjek dengan tipe gaya belajar audiotori. 

1. Angket disposisi matematis 



Berdasarkan hasil angket disposisi matematis ADyP yang terlampir pada 

lampiran, peneliti melihat ADyP mengisi pernyataan-peryataan pada setiap 

indikator dengan teliti, karena dalam pernyataan-pernyataan angket tersebut 

terdapat dua macam jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan 

negatif. Untuk kedua pernyataan tersebut memiliki nilai yang berkebalikan. Untuk 

pernyataan posistif yaitu SL (Selalu)/ SS (Sangat Setuju) skor 4, 

J(Jarang)/S(Setuju) skor 3, SR (Sering)/TS (Tidak Setuju) skor 2 dan TP (Tidak 

Pernah) /STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1. Sedangkan untuk penskoran 

pernyataan negatif yaitu SL (Selalu)/ SS (Sangat Setuju) skor 1, 

J(Jarang)/S(Setuju) skor 2, SR (Sering)/TS (Tidak Setuju) skor 3dan TP (Tidak 

Pernah) /STS (Sangat Tidak Setuju) skor 4. Indikator yang pertama yaitu rasa 

percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan jawaban yang diberikan ADyP pada angket tersebut. Pada 

peryataan pertama menunjukkan bahwa ADyP tidak takut ketika pelajaran 

matematika akan dimulai, pernyataan kedua bahwa ADyP tidak suka guru 

memberikan soal cerita, pernyataan ketiga menunjukkan bahwa ADyP tidak 

berusaha untuk berfikir sendiri terlebih dahulu dalam mengerjakan matematika, 

pernyataan keempat menunjukkan bahwa ADyP sering menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru, pernyataan kelima bahwa ADyP sering pesimis ketika 

mengerjakan soal matematika, pernyataan keenam bahwa ADyP jarang malu 

untuk menyampaikan sanggahan, pernyataan ketujuh bahwa ADyP jarang takut 

jika disuruh guru mewakili kelompok, peryataan kedelapan bahwa ADyP tidak 

merasa minder ketika berkelompok, pernyataan kesembilan bahwa ADyP tidak 



malu bertanya kepada guru.  Berdasarkan pemaparan peneliti, ADyP cukup 

memenuhi indikator rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam 

menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya untuk indikator kedua yaitu gigih dan ulet dalam mengerjakan 

tugas – tugas matematika. Pernyataan pada indikator kedua untuk penskoran sama 

dengan penskoran indikator pertama. Pada pernyataan pertama dalam indikator 

kedua bahwa ADyP jarang menuliskan ide kemungkinan jawaban, pernyataan 

kedua bahwa ADyP sering merasa malas mengerjakan tugas di rumah, pernyataan 

ketiga bahwa ADyP sering bertanya pada teman jika menemukan soal yang sulit, 

pernyataan keempat bahwa ADyP sering putus asa jika dalam menyelesaikan soal, 

pernyataan kelima bahwa ADyP jarang mengerjakan soal di LKS, pernyataan 

keenam bahwa ADyP ikut berdiskusi dengan kelompoknya, pernyataan ketujuh 

bahwa ADyP sering mencontek pekerjaan teman kelompok lain. Berdasarkan 

pemaparan di atas, peneliti melihat bahwa ADyP tidak memenuhi indikator kedua 

gigih dan ulet dalam mengerjakan tugas-tugas matematika, hal ini dikarenakan 

tanggapan yang diberikan ADyP pada pernyataan-pernyataan berikut 

menunjukkan adanya tidak memiliki kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap 

matematika . 

Selanjutnya untuk indikator disposisi matematis yang ketiga yaitu memiliki 

keingintahuan dalam belajar matematika. Pada pernyataan pertama pada indikator 

ketiga bahwa ADyP jarang mencari kegunaan belajar matematika, pernyataan 

kedua bahwa ADyP jarang mencari tambahan materi dari berbagai sumber, 

pernyataan ketiga bahwa ADyP jarang membaca buku, pernyataan keempat  



bahwa ADyP jarang mencari referensi lain jika diberi soal dari guru, pernyataan 

kelima bahwa ADyP jarang membaca materi pelajaran matematika. Berdasarkan 

pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa ADyP sangat teliti dan konsisten 

dalam memberikan tanggapan. Namun pada indikator ini ia tidak memenuhi 

karena ia tidak memiliki rasa ingin tahu dalam belajar matematika.  

Selanjutnya untuk indikator keempat disposisi matematis yaitu  menghargai 

aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Pada peryataan 

pertama dalam indikator keempat bahwa ADyP merasa matematika tidak selalu 

berguna dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan kedua ADyP jarang matematika 

dapat membantu memecahkan masalah, pernyataan ketiga bahwa ADyP setuju 

matematika banyak terapannya di bidang lain, pernyataan keempat bahwa ADyP 

merasa matematika sangat menentukan kemajuan pada bidang lain. Berdasarkan 

pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa ADyP tidak memiliki indikator 

keempat, yaitu menghargai aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan 

sehari-hari. 

Selanjutnya untuk indikator kelima disposisi matematis yaitu mengapresiasi 

atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari- 

hari. Pada pernyataan pertama dalam indikator kelima bahwa ADyP cukup setuju 

matematika dapat mendukung sukses pelajaran lain, pernyataan kedua  bahwa 

ADyP cukup setuju diskusi matematika bermanfaat untuk melatih siswa lancar 

berbicara, pernyataan ketiga bahwa ADyP setuju matematika dapat melatih 

berpikir kritis, pernyataan keempat bahwa ADyP setuju dengan penggunaan LCD 

pada presentasi agar siswa tidak gagap tekhnologi, pernyataan kelima bahwa 



ADyP setuju matematika tidak mendukung keberhasilan pada mata pelajaran lain, 

pernyataan keenam bahwa ADyP setuju belajar matematika dengan diskusi 

menjadikan siswa berani berpendapat, pernyataan ketujuh bahwa ADyP setuju 

soal matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mudah 

dipahami.  Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa ADyP 

memenuhi indikator kelima yaitu mengapresiasi atau menghargai peranan 

matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pemaparan analisis tanggapan dari angket di atas, bahwa ADyP 

memiliki rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam 

menyelesaikan masalah , ADyP tidak memiliki kegigihan dan keuletan sikapnya 

terhadap matematika, ADyP memang tidak memiliki rasa ingin tahu manfaat 

dalam belajar matematika, ADyP tidak memiliki rasa menghargai aplikasi 

matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari, ADyP memiliki rasa 

mengapresiasi atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan 

kehidupan sehari-hari. 

2. Analisis tes soal materi relasi dan fungsi  

1) Soal nomor 1 

Bila 𝑓 (𝑥) =  
𝑥

𝑎
[1 −

𝑏2

𝑥2] +
𝑥

𝑏
[1 −

𝑎2

𝑥2], maka 𝑓(𝑎 + 𝑏) adalah … 

Berdasarkan soal nomor satu tersebut, ADyP dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.9 hasil penyelesaian soal nomor 1 oleh ADyP 

Berdasarkan gambar 4.6 di atas, peneliti melihat ketika observasi dan 

pengerjaan berlangsung bahwa ADyP mengerjakan soal nomor 1 dengan rasa 

percaya diri dan berusaha, hal ini dapat dilihat dari jawaban yang ditulisnya yang  

diawali dengan apa yang diketahui di soal (ADyP1).Kemudian Ia mengerjakannya 

dengan mensubtitusikannya, yaitu dengan mengganti f (x)  menjadi f (a+b) ke 

dalam rumus fungsi (ADyP2). Lalu ia menyederhanakan dengan membagi suku 

yang sama sehingga menghasilkan pada ADyP3.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Hasil Penyelesaian nomor 1 oleh ADyP 

 

Pada gambar 4.10 ADyP mengoperasikannya dengan menyamakan 

penyebutnya, yaitu pembilang dan penyebut masing-masing dikalikan dengan  (a 

+ b). Peneliti melihat bahwa ADyP pantang menyerah dan berusaha untuk 

menyelesaikan masalah tersebut sehinmgga peneliti melihat bahwa ia memiliki 

sikap gigih dan ulet, pengerjaan hasil penyelesaian ADyP pada ADyP4 Ia sangat 

ADyP4 



teliti dan cermat dalam mengoperasikannya, pada proses yang panjang sehingga 

menghasilkan jawaban 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
 . Hal tersebut dapat didukung dengan 

wawancara pada subjek  untuk menggali lebih dalam kebenaran pengamatan yang 

dilakukan peneliti serta hasil jawaban tersebut, sebagai berikut : 

P         :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1? 

ADyP  :  Saya mengerjakannya pertama dengan mengganti f (x)  menjadi f (a+b), 

sehingga menjadi 𝑓(𝑎 + 𝑏) =  
(𝑎+𝑏)

𝑎
[1 −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2
] +

(𝑎+𝑏)

𝑏
[1 −

𝑎2

(𝑎+𝑏)2
] , 

setelah itu saya kalikan 
(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan 1 dan 

(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2
. Untuk 

yang sampingnya itu juga sama caranya saya kalikan satu per satu. 

Sehingga menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

𝑎+𝑏

𝑎
 .

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] + 
𝑎+𝑏

𝑏
− [

𝑎+𝑏

𝑏
 .

𝑎2

(𝑎+𝑏)2]. 

Kemudian saya sederhanakan menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

1

𝑎
 .

𝑏2

𝑎+𝑏
] + 

𝑎+𝑏

𝑏
−

[
1

𝑏
 .

𝑎2

𝑎+𝑏
]. Lalu saya operasikan lagi  dengan menyamakan penyebutnya 

(sambil menunjuk ADyP4 baris pertama).   

P         : lalu untuk 
𝑎(𝑎+2𝑏) 

𝑎(𝑎+𝑏)
+

 𝑏(2𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎+𝑏)
, a dan b nya diperoleh darimana ? 

ADyP    :oh yang itu, itu saya faktorkan bu… dari 
𝑎2 + 2𝑎𝑏 

𝑎2+𝑎𝑏
+

 2𝑎𝑏 + 𝑏2

𝑏𝑎+𝑏2   menjadi   

𝑎(𝑎+2𝑏) 

𝑎(𝑎+𝑏)
+

 𝑏(2𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎+𝑏)
  agar bisa disederhanakan sehingga dapat menghasilkan 

𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
 

 

Berdasarkan hasil wawancara , ADyP menjelaskan cara-cara yang dia 

gunakan. Pada ADyPW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakan soal tersebut dengan 

cara mengganti x dengan (a+b) ke dalam rumus fungsi yang sudah diketahui di 

soal, kemudaian ia mengoperasikannya dan menyederhanakannya dengan melalui 

proses yang panjang hingga menemukan hasilnya yaitu 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
. 

Berdasarkan observasi peneliti saat tes berlangsung, ADyP dapat mengerjakan soal 

nomor 1 dengan penuh percaya diri dan berusaha. ADyP juga sangat teliti dan 

sadar dengan apa yang ditulisnya, ia juga dapat menjawab pertanyaan dan dapat 

ADyP 

W1 



menjelaskannya kepada peneliti. Sehingga ia dapat memenuhi indikator keenam 

yaitu memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja.  

P : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 1? 

ADyP : mungkin ada bu, tapi saya belum tahu… 

P : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

ADyP : iya bu… 

Pada ADyPW2 menunjukkan bahwa ADyP hanya dapat menyelesaikan soal 

nomor 1 dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya tersebut. Sehingga 

ADyP tidak memiliki indikator fleksibilitas. 

2) Soal nomor 2 

Misalkan f(n) didefinisikan kuadrat dari penjumlahan digit n. Sebagai contoh f 

(11) = (1 + 1)2 = 4. Jika f 2 (n) didefinisikan f (f (n) ) dan f 3(n) didefinisikan 

f(f(f(n))) dan seterusnya. Tentukan f 5 (11)! 

Berdasarkan soal nomor dua tersebut,ADyP dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 Gambar 4.11hasil penyelesaian soal nomor 2 oleh ADyP 

 

Berdasarkan gambar 4.11 di atas, peneliti melihat bahwa ADyP 

mengerjakan soal nomor 2 diawali dengan menuliskan apa yang diketahui di soal 

ADyP 

W2 

ADyPS1 

ADyPS2 

ADyPS3 



(ADyPS1), lalu ia juga menuliskan apa yang ditanyakan di soal (ADyPS2). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi 

soal tersebut.  Pada  penyelesaiannya ADyP menuliskan langkah-langkahnya, 

pada ADyPS3 sebagai berikut: 

Jawab f 5(11)  = f 5 (11) 

           f           = 44 (11) 

                       = 256 (11) 

                       = 2816 

Pada penyelesaian yang diberikan ADyP di atas, merupakan kesalahan pada 

konsep yang digunakan. Hal tersebut sudah merupakan kesalahan dan sehingga 

ADyP tidak memenuhi indikator keenam yaitu memonitor dan merefleksi 

pemikiran dan kinerja dalam penyelesaian. Untuk menggali lebih dalam tentang 

hasil jawaban tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan subjek ADyP 

sebagai berikut : 

P            :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor2? 

ADyP :   pertama yang diketahui yaitu f (11) = 4, f 2 (n) = f (f (n) ). Lalu saya 

masukan ke rumus fungsi menjadi f 5(11)  = f 5 (11) 

           f           = 44 (11) 

                       = 256 (11) 

                       = 2816 

P      : (sambil menunjuk bagian dari ADyPS3) apakah kamu yakin penyelesaian 

yang     kamu berikan sudah benar ? 

ADyP : mungkin sudah  bu… 

 

Berdasarkan hasil wawancara , ADyP menjelaskan cara – cara yang dia 

gunakan. Pada ADyPW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakan soal tersebut dengan 

mengalikan fungsi tersebut secara berurut lalu mengalikannya dengan 11. 

ADy

P W1 



Berdasarkan observasi peneliti saat tes berlangsung, ADyP mengerjakannya 

dengan kebingungan, memakai konsep atau cara yang bagaimana. ADyP juga 

mungkin lupa dengan konsep fungsi yang telah diajarkan, ia menuliskan 

penyelesaiannya namun jawaban yang ia berikan belum benar. Dari hal tersebut 

menunjukkan bahwa ADyP tidak memonitor dan merefleksi pemikiran dan 

kinerja karena apa yang telah ia dapat dan dipelajari belum dapat 

mengaplikasikannya dengan baik. 

 

P         : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 2? 

ADyP : mungkin ada, tapi saya belum tahu. 

P        : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

ADyP : iya bu… 

 

Berdasarkan ADyPW2 menunjukkan bahwa ADyP hanya dapat 

menyelesaikan soal nomor 2 juga hanya dengan satu cara, yaitu cara yang telah 

dijabarkannya tersebut. Sehingga ADyP tidak memiliki indikator fleksibilitas.  

Berdasarkan indikator disposisi matematis yang terdapat 7 indikator yaitu 

1)  percaya diri dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, 

mengkomunikasikan ide-ide matematis, dan memberikan argumentasi, 2) berpikir 

fleksibel dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba metode alternatif 

dalam menyelesaikan masalah, 3) gigih dalam mengerjakan tugas matematika,  4) 

berminat, memiliki keingintahuan (curiosity), dan memiliki daya cipta 

(inventiveness) dalam aktivitas bermatematika, 5) memonitor dan merefleksi 

pemikiran dan kinerja, 6) menghargai aplikasi matematika pada disiplin ilmu lain 

atau dalam kehidupan sehari-hari, dan  7) mengapresiasi peran matematika 

ADyPW

2 



sebagai alat dan sebagai bahasa, oleh NCTM. ADyP memenuhi beberapa 

indikator sebagiannya lagi  Ia tidak memenuhi indikator tersebut. 

Berdasarkan hasil skor dan analisis dari angket disposisi matematis dan 

analisis penyelesaian dua soal tersebut, bahwa ADyP memiliki rasa percaya diri 

dalam pembelajaran matematika dan dalam menyelesaikan masalah , ADyP tidak 

adanya kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap matematika, ADyP tidak 

memiliki rasa ingin tahu manfaat dalam belajar matematika, ADyP tidak memiliki 

rasa menghargai aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-

hari, ADyP memiliki sikap mengapresiasi atau menghargai peranan matematika 

dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Memonitor dan merefleksi 

pemikiran dan kinerja pada soal nomor 1 dan tidak dapat memonitor dan 

merefleksi pada soal nomor 2. Sertat idak memiliki fleksibelitas. 

 

c. Analisis siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik  

 

Subjek  5 RKJ 

Siswa yang berinisial RKJ berdasarkan angket gaya belajar dan angket 

disposisi matematis yang telah diberikan peneliti pada hari Kamis tanggal 21 

Februari 2019, RKJ dipilih sebagai subjek dengan tipe gaya belajar kinestetik. 

1. Angket disposisi matematis 

Berdasarkan hasil angket disposisi matematis RKJ yang terlampir pada 

lampiran, peneliti melihat RKJ mengisi pernyataan-peryataan pada setiap 

indikator dengan teliti, karena dalam pernyataan-pernyataan angket tersebut 

terdapat dua macam jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan 



negatif. Untuk kedua pernyataan tersebut memiliki nilai yang berkebalikan. Untuk 

pernyataan posistif yaitu SL (Selalu)/ SS (Sangat Setuju) skor 4, 

J(Jarang)/S(Setuju) skor 3, SR (Sering)/TS (Tidak Setuju) skor 2 dan TP (Tidak 

Pernah) /STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1. Sedangkan untuk penskoran 

pernyataan negatif yaitu SL (Selalu)/ SS (Sangat Setuju) skor 1, 

J(Jarang)/S(Setuju) skor 2, SR (Sering)/TS (Tidak Setuju) skor 3dan TP (Tidak 

Pernah) /STS (Sangat Tidak Setuju) skor 4. Indikator yang pertama yaitu rasa 

percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan jawaban yang diberikan RKJ pada angket tersebut. Pada 

peryataan pertama menunjukkan bahwa RKJ tidak takut ketika pelajaran 

matematika akan dimulai, pernyataan kedua bahwa RKJ cukup suka guru 

memberikan soal cerita, pernyataan ketiga menunjukkan bahwa RKJ berusaha 

untuk berfikir sendiri terlebih dahulu dalam mengerjakan matematika, pernyataan 

keempat menunjukkan bahwa RKJ selalu  menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh guru, pernyataan kelima bahwa RKJ selalu pesimis ketika mengerjakan soal 

matematika, pernyataan keenam bahwa RKJ tidak malu untuk menyampaikan 

sanggahan, pernyataan ketujuh bahwa RKJ jarang takut jika disuruh guru 

mewakili kelompok, peryataan kedelapan bahwa RKJ sedikit merasa minder 

ketika berkelompok, pernyataan kesembilan bahwa RKJ tidak malu bertanya 

kepada guru.  Berdasarkan pemaparan peneliti, RKJ memenuhi indikator rasa 

percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya untuk indikator kedua yaitu gigih dan ulet dalam mengerjakan 

tugas-tugas matematika. Pernyataan pada indikator kedua untuk penskoran sama 



dengan penskoran indikator pertama. Pada pernyataan pertama dalam indikator 

kedua bahwa RKJ sering menuliskan ide kemungkinan jawaban, pernyataan 

kedua bahwa RKJ merasa malas mengerjakan tugas di rumah, pernyataan ketiga 

bahwa RKJ jarang bertanya pada teman jika menemukan soal yang sulit, 

pernyataan keempat bahwa RKJ jarang putus asa jika dalam menyelesaikan soal, 

pernyataan kelima bahwa RKJ selalu mengerjakan soal di LKS, pernyataan 

keenam bahwa RKJ selalu ikut berdiskusi dengan kelompoknya, pernyataan 

ketujuh bahwa RKJ tidak pernah mencontek pekerjaan teman kelompok lain. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melihat bahwa RKJ memenuhi indikator 

kedua gigih dan ulet dalam mengerjakan tugas-tugas matematika, hal ini 

dikarenakan tanggapan yang diberikan RKJ pada pernyataan-pernyataan berikut 

menunjukkan adanya kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap matematika . 

Selanjutnya untuk indikator disposisi matematis yang ketiga yaitu memiliki 

keingintahuan dalam belajar matematika. Pada pernyataan pertama pada indikator 

ketiga bahwa RKJ sering mencari kegunaan belajar matematika, pernyataan kedua 

bahwa RKJ selalu mencari tambahan materi dari berbagai sumber, pernyataan 

ketiga bahwa RKJ selalu  membaca buku matematika di rumah, pernyataan 

keempat  bahwa RKJ cukup  mencari referensi lain jika diberi soal dari guru, 

pernyataan kelima bahwa RKJ setuju membaca materi pelajaran matematika yang 

belum pernah diajarkan. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat melihat 

bahwa RKJ sangat teliti dan konsisten dalam memberikan tanggapan. Ia 

memenuhi indikator ketiga karena ia memiliki rasa ingin tahu dalam belajar 

matematika.  



Selanjutnya untuk indikator keempat disposisi matematis yaitu  menghargai 

aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Pada peryataan 

pertama dalam indikator keempat bahwa RKJ merasa matematika berguna dalam 

kehidupan sehari-hari, pernyataan kedua RKJ jarang matematika dapat membantu 

memecahkan masalah, pernyataan ketiga bahwa RKJ jarang matematika banyak 

terapannya di bidang lain, pernyataan keempat bahwa RKJ merasa matematika 

sangat menentukan kemajuan pada bidang lain. Berdasarkan pemaparan di atas, 

peneliti dapat melihat bahwa RKJ cukup memiliki indikator keempat, yaitu 

menghargai aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya untuk indikator kelima disposisi matematis yaitu mengapresiasi 

atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari- 

hari. Pada pernyataan pertama dalam indikator kelima bahwa RKJ jarang 

matematika dapat mendukung sukses pelajaran lain, pernyataan kedua  bahwa 

RKJ tidak setuju diskusi matematika bermanfaat untuk melatih siswa lancar 

berbicara, pernyataan ketiga bahwa RKJ setuju matematika dapat melatih berpikir 

kritis, pernyataan keempat bahwa RKJ jarang dengan penggunaan LCD pada 

presentasi agar siswa tidak gagap tekhnologi, pernyataan kelima bahwa RKJ 

setuju matematika mendukung keberhasilan pada mata pelajaran lain, pernyataan 

keenam bahwa RKJ setuju belajar matematika dengan diskusi menjadikan siswa 

berani berpendapat, pernyataan ketujuh bahwa RKJ jarang soal matematika yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mudah dipahami.  Berdasarkan 

pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa RKJ dalam memberikan 

tanggapan tidak konsisten, sehingga  RKJ cukup memenuhi indikator kelima 



karena yaitu mengapresiasi atau menghargai peranan matematika dalam bidang 

lain dan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pemaparan analisis tanggapan dari RKJ di atas, bahwa RKJ 

memiliki rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam 

menyelesaikan masalah , RKJ memiliki kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap 

matematika, RKJ memiliki rasa ingin tahu manfaat dalam belajar matematika, 

RKJ cukup menghargai aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan 

sehari – hari, RKJ cukup mengapresiasi atau menghargai peranan matematika 

dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. 

2. Analisis tes soal materi relasi dan fungsi  

1) Soal nomor 1 

Bila 𝑓 (𝑥) =  
𝑥

𝑎
[1 −

𝑏2

𝑥2] +
𝑥

𝑏
[1 −

𝑎2

𝑥2], maka 𝑓(𝑎 + 𝑏) adalah … 

Berdasarkan soal nomor satu tersebut, RKJ dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 

                    Gambar 4.12 hasil penyelesaian soal nomor 1 oleh RJK 

Berdasarkan gambar 4.12 di atas, peneliti melihat bahwa RJK mengerjakan 

soal nomor 1 langsung dengan menuliskan apa yang diminta di soal (RJK1), lalu 

ia mengoperasikannya dengan mengalikan 
(a+b)

a
 dengan 1 dan 

(a+b)

a
 dengan 

RKJ2 

RKJ1 



−
b2

(a+b)2 dan seterusnya,  kemudian RKJ menyederhanakannya (RKJ2) . Hal 

tersebut menunjukkan bahwa RKJ memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan 

soal diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.13 Hasil Penyelesaian nomor 1 oleh RKJ 

 

Pada gambar 4.13 Peneliti melihat pengerjaan hasil penyelesaian RKJ pada 

RKJ3 Ia teliti dan cermat dalam mengoperasikannya. Dari pengamatan peneliti 

secara langsung RKJ mengerjakannya dengan sangat hati-hati, sehingga peneliti 

dapat melihat bahwa ia memiliki sikap gigih dan ulet terhadap masalah tersebut, 

serta munculnya rasa memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja muncul 

ketika ia sadar apa yang telah ia tulis dan menjelaskannya kepada peneliti. Untuk 

menggali lebih dalam kebenaran hasil pengamatan dan hasil jawaban tersebut, 

peneliti melakukan wawancara dengan subjek sebagai berikut : 

P         :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1? 

RKJ  :  pertama saya mengerjakannya dengan mengganti f (x)  dengan f (a+b), 

sehingga menjadi 𝑓(𝑎 + 𝑏) =  
(𝑎+𝑏)

𝑎
[1 −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] +
(𝑎+𝑏)

𝑏
[1 −

𝑎2

(𝑎+𝑏)2] , 

setelah itu saya operasikan saya kalikan 
(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan 1 dan 

(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan 

RKJ3 

RK

J 

W1 



−
𝑏2

(𝑎+𝑏)2. Untuk yang sampingnya itu juga sama caranya saya kalikan satu 

per satu. Sehingga menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

𝑎+𝑏

𝑎
 .

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] + 
𝑎+𝑏

𝑏
− [

𝑎+𝑏

𝑏
 .

𝑎2

(𝑎+𝑏)2]. 

Kemudian saya sederhanakan menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

1

𝑎
 .

𝑏2

𝑎+𝑏
] + 

𝑎+𝑏

𝑏
−

[
1

𝑏
 .

𝑎2

𝑎+𝑏
]. Lalu saya operasikan lagi  dengan menyamakan penyebutnya 

(sambil menunjuk RKJ3 baris ke 1).   

P         : Bagaimana dengan hasil a dan b pada 
𝑎(𝑎+2𝑏) 

𝑎(𝑎+𝑏)
+

 𝑏(2𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎+𝑏)
? 

RKJ    : itu saya faktorkan bu… awalnya dari 
𝑎2 + 2𝑎𝑏 

𝑎2+𝑎𝑏
+

 2𝑎𝑏 + 𝑏2

𝑏𝑎+𝑏2   menjadi   

𝑎(𝑎+2𝑏) 

𝑎(𝑎+𝑏)
+

 𝑏(2𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎+𝑏)
  agar bisa disederhanakan bu…  

 

Berdasarkan hasil wawancara , RKJ menjelaskan cara-cara yang dia 

gunakan. Pada RKJW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakan soal tersebut dengan 

cara mengganti x menjeadi (a+b) ke dalam rumus fungsi yang sudah diketahui di 

soal, kemudaian ia mengoperasikannya hingga menemukan hasilnya yaitu 

𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
. Berdasarkan observasi peneliti saat tes berlangsung, RKJ dapat 

mengerjakannya walau awalnya Ia mengalami kebingungan pada  soal nomor 1 

menurutnya. Hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk menyelesaikan 

masalah tersebut, sehingga ia meiliki rasa gigih dan ulet dalam menghadapi 

masalah matematika. Dari wawancara yang telah dilakukan,  RKJ dapat 

menjawab dan menjelaskan apa yang telah ia tulis pada lembar jawabannya, 

berdasarkan analisis dan observasi peneliti RKJ  dapat memenuhi indikator 

keenam yaitu memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja.  

P        : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 1? 

 RKJ : saya belum tahu bu untuk menyelesaikan nya dengan cara lain 

P       : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

RKJ   : iya bu… 

RKJW2 



Berdasarkan RKJW2 menunjukkan bahwa RKJ hanya dapat menyelesaikan 

soal nomor 1 dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya tersebut. 

Sehingga RKJ tidak memiliki indikator fleksibilitas. 

2) Soal nomor 2 

Misalkan f(n) didefinisikan kuadrat dari penjumlahan digit n. Sebagai contoh f 

(11) = (1 + 1)2 = 4. Jika f 2 (n) didefinisikan f (f (n) ) dan f 3(n) didefinisikan 

f(f(f(n))) dan seterusnya. Tentukan f 5 (11)! 

Berdasarkan soal nomor dua tersebut, RKJ dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

Gambar 4.14 hasil penyelesaian soal nomor 2 oleh RKJ 

 

Berdasarkan gambar 4.14 di atas, peneliti melihat bahwa RKJ mengerjakan 

soal nomor 2 diawali dengan menuliskan apa yang diketahui di soal (RKJS1), lalu 

ia juga menuliskan kemungkinan jawaban yang akan diselesaikan (RKJS2). Ia 

juga menuliskan apa yang ditanya atau apa yang diminta di soal (RKJ3).  Hal 

tersebut muncul adanya rasa percaya diri pada awal penyelesaian soal nomor 2 

RKJS1 

RKJS2 

RKJS3 

RKJS4 



tersebut.  Pada  penyelesaiannya RKJ menuliskan langkah-langkahnya, pada 

RKJS4 sebagai berikut 

f 1(1 + 1)2 = 4 

f 2 (4)2 = 16 

f 3 (1+6)2 = 49 

f 4 (4+9)2 = 169 

f 5 (1+6+9)2 = 256 

Berdasarkan hasil yang diberikan RKJ pada nomor 2 pada semua rumus fungsi 

tersebut terdapat kekurangan dalam penulisan, yaitu  

f 1  (1 + 1)2 = 4 tidak terdapat fungsi yang diminta di soal, yang seharusnya f (11) 

= (1 + 1)2 = (2)2 = 4. Hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam penulisan, 

sehingga dapat mengurangi rasa memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja 

dalam penyelesaian, walau hasilnya benar bahwa f 5(11) = 256.  Untuk menggali 

lebih dalam tentang hasil jawaban tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan 

subjek RKJ sebagai berikut : 

P          :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor2? 

RKJ :    untuk yang ditanyakan yaitu  f 5 (11) , kemudian yang diketahui f (n) = 

penjumlahan digit n , f 2 (n) = f (f (n) ), dan f  3(n) = f(f(f(n))). Lalu saya masukan 

ke rumus fungsi menjadi  f 1  (1 + 1)2 = 4. 

P         : (sambil menunjuk bagian dari RKJS4) apakah kamu yakin penyelesaian 

yang kamu berikan sudah benar ? 

RKJ : mungkin sudah  bu… 

 

Berdasarkan hasil wawancara , RKJ menjelaskan cara-cara yang dia 

gunakan. Pada RKJW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakan soal tersebut dengan 

menjumlah 1 dengan 1 ke dalam rumus fungsi yang sudah diketahui di soal, 

RKJ

W1 



kemudaian ia mengoperasikannya hingga ketemu hasilnya yaitu f 1  (1 + 1)2 = 4. 

Berdasarkan observasi peneliti saat tes berlangsung, RKJ dapat mengerjakannya, 

namun dia tergesa-gesa dalam menuliskan hasilnya. Pada wawancara di atas 

menunjukkan bahwa RKJ tidak sadar bahwa apa yang ia tulis pada 

penyelesaiannya, bahwa adanya kekurangan dalam penulisan pada penyelesaian 

tersebut seperti apa yang diminta di soal.  Dari hal tersebut RKJ tidak adanya rasa 

memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja.  

P       : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 2? 

RKJ : mungkin ada, tapi saya belum tahu. 

P     : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

RKJ : iya bu… 

 

Pada RKJW2 menunjukkan bahwa RKJ hanya dapat menyelesaikan soal 

nomor 2 juga hanya dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya 

tersebut. Sehingga RKJ tidak memiliki  fleksibilitas.  

Berdasarkan indikator disposisi matematis yang terdapat 7 indikator yaitu 

1)  percaya diri dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, 

mengkomunikasikan ide-ide matematis, dan memberikan argumentasi, 2) berpikir 

fleksibel dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba metode alternatif 

dalam menyelesaikan masalah, 3) gigih dalam mengerjakan tugas matematika,  4) 

berminat, memiliki keingintahuan (curiosity), dan memiliki daya cipta 

(inventiveness) dalam aktivitas bermatematika, 5) memonitor dan merefleksi 

pemikiran dan kinerja, 6) menghargai aplikasi matematika pada disiplin ilmu lain 

atau dalam kehidupan sehari-hari, dan  7) mengapresiasi peran matematika 

sebagai alat dan sebagai bahasa, oleh NCTM. RKJ hanya memenuhi beberapa 

indikator saja, karena Ia tidak memenuhi beberapa indikator tersebut. 

RKJW2 



Berdasarkan hasil skor dan analisis dari angket disposisi matematis dan 

analisis penyelesaian dua soal tersebut, Berdasarkan pemaparan analisis 

tanggapan dari RKJ di atas, bahwa RKJ memiliki rasa percaya diri dalam 

pembelajaran matematika dan dalam menyelesaikan masalah , RKJ memiliki 

kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap matematika, RKJ memiliki rasa ingin 

tahu manfaat dalam belajar matematika, RKJ cukup menghargai aplikasi 

matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari, RKJ cukup 

mengapresiasi atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan 

kehidupan sehari-hari. Untuk penyelesaian soal yang nomor 1 ia memiliki 

memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja namun untuk nomor 2 kurang 

adanya memonitor dan merefleksi pemikiran. Serta tidak memiliki fleksibelitas.   

 

Subjek  6 YP 

Siswa yang berinisial YP berdasarkan angket gaya belajar dan angket disposisi 

matematis yang telah diberikan peneliti pada hari Kamis tanggal 21 Februari 

2019, YP dipilih sebagai subjek dengan tipe gaya belajar kinestetik. 

1. Angket disposisi matematis 

Berdasarkan hasil angket disposisi matematis YP yang terlampir pada 

lampiran, peneliti melihat YP mengisi pernyataan-peryataan pada setiap indikator 

dengan teliti, karena dalam pernyataan-pernyataan angket tersebut terdapat dua 

macam jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Untuk 

kedua pernyataan tersebut memiliki nilai yang berkebalikan. Untuk pernyataan 

posistif yaitu SL (Selalu)/ SS (Sangat Setuju) skor 4, J(Jarang)/S(Setuju) skor 3, 



SR (Sering)/TS (Tidak Setuju) skor 2 dan TP (Tidak Pernah) /STS (Sangat Tidak 

Setuju) skor 1. Sedangkan untuk penskoran pernyataan negatif yaitu SL (Selalu)/ 

SS (Sangat Setuju) skor 1, J(Jarang)/S(Setuju) skor 2, SR (Sering)/TS (Tidak 

Setuju) skor 3dan TP (Tidak Pernah) /STS (Sangat Tidak Setuju) skor 4. Indikator 

yang pertama yaitu rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam 

menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan jawaban yang diberikan YP pada angket tersebut. Pada 

peryataan pertama menunjukkan bahwa YP tidak takut ketika pelajaran 

matematika akan dimulai, pernyataan kedua bahwa YP tidak suka guru 

memberikan soal cerita, pernyataan ketiga menunjukkan bahwa YP berusaha 

untuk berfikir sendiri terlebih dahulu dalam mengerjakan matematika, pernyataan 

keempat menunjukkan bahwa YP mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh guru, pernyataan kelima bahwa YP jarang pesimis ketika mengerjakan soal 

matematika, pernyataan keenam bahwa YP jarang malu untuk menyampaikan 

sanggahan, pernyataan ketujuh bahwa YP sering takut jika disuruh guru mewakili 

kelompok, peryataan kedelapan bahwa YP jarang merasa minder ketika 

berkelompok, pernyataan kesembilan bahwa YP tidak malu bertanya kepada guru.  

Berdasarkan pemaparan peneliti, YP memenuhi indikator rasa percaya diri dalam 

pembelajaran matematika dan dalam menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya untuk indikator kedua yaitu gigih dan ulet dalam mengerjakan 

tugas-tugas matematika. Pernyataan pada indikator kedua untuk penskoran sama 

dengan penskoran indikator pertama. Pada pernyataan pertama dalam indikator 

kedua bahwa YP jarang menuliskan ide kemungkinan jawaban, pernyataan kedua 



bahwa YP merasa malas mengerjakan tugas di rumah, pernyataan ketiga bahwa 

YP bertanya pada teman jika menemukan soal yang sulit, pernyataan keempat 

bahwa YP jarang putus asa jika dalam menyelesaikan soal, pernyataan kelima 

bahwa YP jarang mengerjakan soal di LKS, pernyataan keenam bahwa YP ikut 

berdiskusi dengan kelompoknya, pernyataan ketujuh bahwa YP tidak mencontek 

pekerjaan teman kelompok lain. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melihat 

bahwa YP memenuhi indikator kedua gigih dan ulet dalam mengerjakan tugas- 

tugas matematika, hal ini dikarenakan tanggapan yang diberikan YP pada 

pernyataan-pernyataan berikut menunjukkan adanya kegigihan dan keuletan 

sikapnya terhadap matematika . 

Selanjutnya untuk indikator disposisi matematis yang ketiga yaitu memiliki 

keingintahuan dalam belajar matematika. Pada pernyataan pertama pada indikator 

ketiga bahwa YP sering mencari kegunaan belajar matematika, pernyataan kedua 

bahwa YP berusaha mencari tambahan materi dari berbagai sumber, pernyataan 

ketiga bahwa YP jarang membaca buku matematika di rumah, pernyataan 

keempat  bahwa YP  mencari referensi lain jika diberi soal dari guru, pernyataan 

kelima bahwa YP jarang membaca materi pelajaran matematika yang belum 

pernah diajarkan. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa 

YP cukup memenuhi indikator ketiga karena ia cukup memiliki rasa ingin tahu 

dalam belajar matematika.  

Selanjutnya untuk indikator keempat disposisi matematis yaitu  menghargai 

aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hariPada peryataan 

pertama dalam indikator keempat bahwa YP merasa matematika berguna dalam 



kehidupan sehari-hari, pernyataan kedua YP setuju matematika dapat membantu 

memecahkan masalah, pernyataan ketiga bahwa YP setuju matematika banyak 

terapannya di bidang lain, pernyataan keempat bahwa YP merasa matematika 

menentukan kemajuan pada bidang lain. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti 

dapat melihat bahwa YP memenuhi indikator keempat, yaitu menghargai aplikasi 

matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya untuk indikator kelima disposisi matematis yaitu mengapresiasi 

atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari- 

hari. Pada pernyataan pertama dalam indikator kelima bahwa YP setuju 

matematika dapat mendukung sukses pelajaran lain, pernyataan kedua  bahwa YP 

setuju diskusi matematika bermanfaat untuk melatih siswa lancar berbicara, 

pernyataan ketiga bahwa YP setuju matematika dapat melatih berpikir kritis, 

pernyataan keempat bahwa YP setuju dengan penggunaan LCD pada presentasi 

agar siswa tidak gagap tekhnologi, pernyataan kelima bahwa YP setuju 

matematika mendukung keberhasilan pada mata pelajaran lain, pernyataan 

keenam bahwa YP jarang  setuju belajar matematika dengan diskusi menjadikan 

siswa berani berpendapat, pernyataan ketujuh bahwa YP setuju soal matematika 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mudah dipahami.  Berdasarkan 

pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa YP dalam memberikan tanggapan 

cermat dan konsisten, YP  memenuhi indikator kelima karena yaitu mengapresiasi 

atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari- 

hari. 



Berdasarkan pemaparan analisis tanggapan dari YP di atas, bahwa YP 

memiliki rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika dan dalam 

menyelesaikan masalah , YP memiliki kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap 

matematika, YP cukup memiliki rasa ingin tahu manfaat dalam belajar 

matematika, YP memiliki rasa menghargai aplikasi matematika dalam bidang lain 

dan kehidupan sehari-hari, YP memiliki rasa mengapresiasi atau menghargai 

peranan matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. 

2. Analisis tes soal materi relasi dan fungsi  

1) Soal nomor 1 

Bila 𝑓 (𝑥) =  
𝑥

𝑎
[1 −

𝑏2

𝑥2] +
𝑥

𝑏
[1 −

𝑎2

𝑥2], maka 𝑓(𝑎 + 𝑏) adalah … 

Berdasarkan soal nomor satu tersebut, YP dapat mengerjakan soal tersebut 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 hasil penyelesaian soal nomor 1 oleh YP 

Berdasarkan gambar 4.15 di atas, peneliti melihat bahwa YP mengerjakan 

soal nomor 1 langsung dengan menuliskan apa yang diminta di soal yaitu 

mensubtitusikan (a+b) ke dalam ruus f(x) (YP1), lalu ia mengoperasikannya 

dengan mengalikan 
(a+b)

a
 dengan 1 dan 

(a+b)

a
 dengan −

b2

(a+b)2 dan seterusnya 

YP1 

YP2 

YP3 



(YP2),  kemudian YP menyederhanakannya dengan membagi suku yang sama 

(YP3) . Hal tersebut menunjukkan bahwa YP memiliki rasa percaya diri dalam 

mengerjakan soal diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                           Gambar 4.16 Hasil Penyelesaian nomor 1 oleh YP 

 

Pada gambar 4.16 . Peneliti melihat pada saat proses pengerjaan berlangsung 

YP sempat merasa bingung dan sedikit khawatir dengan penyelesaian selanjutnya, 

namun, ia tetap menyelesaikannya hingga  menghasilkan jawaban 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 

3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
 . Hal tersebut menunjukkan rasa gigih dan ulet yang dimiliki oleh YP. 

Untuk menggali kebenaran hasil jawaban tersebut, peneliti melakukan wawancara 

dengan subjek YP sebagai berikut : 

YP4 



P         :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor 1? 

YP  :  Saya ganti f (x)  dengan f (a+b), sehingga menjadi 𝑓(𝑎 + 𝑏) =

 
(𝑎+𝑏)

𝑎
[1 −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2
] +

(𝑎+𝑏)

𝑏
[1 −

𝑎2

(𝑎+𝑏)2
] , setelah itu saya operasikan bu.. 

saya kalikan 
(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan 1 dan 

(𝑎+𝑏)

𝑎
 dengan −

𝑏2

(𝑎+𝑏)2
 dan seterusnya. 

Sehingga menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

𝑎+𝑏

𝑎
 .

𝑏2

(𝑎+𝑏)2] + 
𝑎+𝑏

𝑏
− [

𝑎+𝑏

𝑏
 .

𝑎2

(𝑎+𝑏)2]. 

Kemudian saya sederhanakan menghasilkan 
𝑎+𝑏

𝑎
− [

1

𝑎
 .

𝑏2

𝑎+𝑏
] + 

𝑎+𝑏

𝑏
−

[
1

𝑏
 .

𝑎2

𝑎+𝑏
]. Lalu saya operasikan lagi dengan menyamakan penyebutnya 

(sambil menunjuk YP4 baris ke 1).   

P         : kenapa kok ada a dan b ini (sambil menunjuk YP4 baris ke 3)   ? 

YP     : itu saya faktorkan bu… dari 
𝑎2 + 2𝑎𝑏 

𝑎2+𝑎𝑏
+

 2𝑎𝑏 + 𝑏2

𝑏𝑎+𝑏2   menjadi   
𝑎(𝑎+2𝑏) 

𝑎(𝑎+𝑏)
+

 𝑏(2𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎+𝑏)
  

agar bisa saya coret bu untuk menghasilkan 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
 

 

Berdasarkan hasil wawancara , YP menjelaskan cara-cara yang dia gunakan. 

Pada YPW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakan soal tersebut dengan cara 

mengganti x dengan (a+b) ke dalam rumus fungsi yang sudah diketahui di soal, 

kemudaian ia mengoperasikannya dengan melalui proses yang panjang hingga 

menemukan hasilnya yaitu 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 
3𝑎+3𝑏 

𝑎+𝑏
. Berdasarkan observasi peneliti saat 

tes berlangsung, YP dapat mengerjakannya walau awalnya Ia juga mengalami 

kebingungan pada  soal nomor 1 menurutnya. Hal tersebut tidak menyurutkan 

semangatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga ia meiliki rasa 

gigih dan ulet dalam menghadapi masalah tersebut. Dari wawancara yang telah 

dilakukan,  YP dapat menjawab dan menjelaskan apa yang telah ia tulis pada 

lembar jawabannya,walau dengan suara terbata-bata. Berdasarkan analisis dan 

observasi peneliti YP  dapat memenuhi indikator keenam yaitu memonitor dan 

merefleksi pemikiran dan kinerja.  

P        : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 1? 

YP    : saya belum tahu bu … 

YP 

W1 

YPW

2 



P       : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

YP   : iya bu… 

 

Berdasarkan YPW2 menunjukkan bahwa YP hanya dapat menyelesaikan soal 

nomor 1 dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya tersebut. Sehingga 

YP tidak memiliki indikator fleksibilitas. 

2) Soal nomor 2 

Misalkan f(n) didefinisikan kuadrat dari penjumlahan digit n. Sebagai contoh f 

(11) = (1 + 1)2 = 4. Jika f 2 (n) didefinisikan f (f (n) ) dan f 3(n) didefinisikan 

f(f(f(n))) dan seterusnya. Tentukan f 5 (11)! 

Berdasarkan soal nomor dua tersebut, YP dapat mengerjakan soal tersebut sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

Gambar 4.17 hasil penyelesaian soal nomor 2 oleh YP 

 

Berdasarkan gambar 4.17 di atas, peneliti melihat bahwa YP mengerjakan 

soal nomor 2 diawali dengan menuliskan apa yang diketahui di soal (YPS1), lalu 

ia juga menuliskan kemungkinan jawaban yang akan diselesaikan (YPS2). Ia juga 

menuliskan apa yang ditanya atau apa yang diminta di soal (YPS3). Hal tersebut 

YPS1 

YPS2 

YPS3 

YPS4 



menunjukkan bahwa YP sangat percaya diri dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

Hal tersebut juga dapa ditunjukkan dengan wawancara dengan subjek. Pada  

penyelesaiannya YP menuliskan langkah-langkahnya, pada YPS4 sebagai berikut 

f 1(1 + 1)2 = 4 

f 2 (4)2 = 16 

f 3 (1+6)2 = 49 

f 4 (4+9)2 = 169 

f 5 (1+6+9)2 = 256 

Berdasarkan hasil yang diberikan YP pada nomor 2 pada semua rumus fungsi 

tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan, yaitu  

f 1  (1 + 1)2 = 4 tidak terdapat fungsi berapa dan simbol samadengan, yang 

seharusnya f (11) = (1 + 1)2 = (2)2 = 4. Hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan 

dalam penulisan, sehingga dapat mengurangi rasa memonitor dan merefleksi 

pemikiran dan kinerja dalam penyelesaian, walau hasilnya benar bahwa f 5(11) = 

256.  Untuk menggali lebih dalam tentang hasil jawaban tersebut, peneliti 

melakukan wawancara dengan subjek YP sebagai berikut : 

P          :   Bagaimana cara kamu mengerjakan soal nomor2? 

YP :  Diketahui f (n) = penjumlahan digit n , f 2 (n) = f (f (n) ), dan f  3(n) = f(f(f(n))). 

Kemudian yang ditanyakan yaitu  f 5 (11),lalu saya masukan ke rumus fungsi 

menjadi  f 1  (1 + 1)2 = 4. (sambil menunjuk selanjutnya) 

P           : (sambil menunjuk bagian dari YPS4) apakah kamu yakin penyelesaian 

yang kamu berikan sudah benar ? 

YP : mungkin sudah  bu… 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas , YP menjelaskan cara-cara yang dia 

gunakan. Pada YPW1 menjelaskan bahwa ia mengerjakannya dengan cara pada 

YP

W1 



contoh yang diberikan yaitu menjumlah digitnya 1 dengan 1 ke dalam rumus 

fungsi yang sudah diketahui di soal, kemudaian ia mengoperasikannya hingga 

ketemu hasilnya f 1  (1 + 1)2 = 4 sampai menghasilkan f 5(11). Berdasarkan 

observasi peneliti saat tes berlangsung, YP dapat mengerjakannya, namun dia 

tergesa-gesa dalam menuliskan hasilnya. Pada wawancara di atas menunjukkan 

bahwa YP tidak sadar bahwa apa yang ia tulis pada penyelesaiannya, bahwa 

adanya kekurangan dalam penulisan pada penyelesaian tersebut seperti apa yang 

diminta di soal.  Dari hal tersebut YP tidak adanya indikator keenam yaitu 

memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja 

P       : apakah ada cara lain yang kamu ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 2? 

YP  : mungkin ada, tapi saya belum tahu. 

P     : jadi kamu hanya dapat mengerjakannya dengan satu cara tersebut? 

YP : iya bu… 

 

Pada YPW2 di atas menunjukkan bahwa YP hanya dapat menyelesaikan 

soal nomor 2 juga hanya dengan satu cara, yaitu cara yang telah dijabarkannya 

tersebut. Pada  soal nomor 2 ini YP kurang memonitor dan merefleksi pemikiran 

dan kinerja, serta tidak memiliki indikator ketujuh yaitu fleksibelitas. 

Berdasarkan indikator disposisi matematis yang terdapat 7 indikator yaitu 

1)  percaya diri dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, 

mengkomunikasikan ide-ide matematis, dan memberikan argumentasi, 2) berpikir 

fleksibel dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba metode alternatif 

dalam menyelesaikan masalah, 3) gigih dalam mengerjakan tugas matematika,  4) 

berminat, memiliki keingintahuan (curiosity), dan memiliki daya cipta 

(inventiveness) dalam aktivitas bermatematika, 5) memonitor dan merefleksi 

pemikiran dan kinerja, 6) menghargai aplikasi matematika pada disiplin ilmu lain 

YPW2 



atau dalam kehidupan sehari-hari, dan  7) mengapresiasi peran matematika 

sebagai alat dan sebagai bahasa, oleh NCTM. YP hanya memenuhi beberapa 

indikator saja, dan Ia tidak memenuhi beberapa indikator tersebut. 

Berdasarkan hasil skor dan analisis dari angket disposisi matematis dan 

analisis penyelesaian dua soal tersebut, bahwa YP memiliki rasa percaya diri 

dalam pembelajaran matematika dan dalam menyelesaikan masalah , YP memiliki 

kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap matematika, YP cukup memiliki rasa 

ingin tahu manfaat dalam belajar matematika, YP memiliki rasa menghargai 

aplikasi matematika dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari, YP memiliki 

rasa mengapresiasi atau menghargai peranan matematika dalam bidang lain dan 

kehidupan sehari-hari. Untuk penyelesaian soal yang nomor 1 ia memiliki 

memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja namun untuk nomor 2 kurang 

adanya memonitor dan merefleksi pemikiran. Serta tidak memiliki fleksibelitas. 

 

C. Temuan Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul penelitian 

“Disposisi Matematis Siswa Berdasarkan Gaya Belajar dalam Materi Relasi dan 

Fungsi Kelas X SMA 1 Ngunut”, dengan berdasarkan angket gaya belajar, angket 

disposisi matematis, hasil tes, wawancara, pengamatan, peneliti menemukan 

beberapa hal temuan yang dapat disebut temuan penelitian. Adapun temuan 

penelitian secara umum pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Disposisi matematis siswa dengan gaya belajar visual dalam 

menyelesaikan masalah relasi dan fungsi memiliki rasa percaya diri, 



kurangnya rasa gigih dan ulet, tidak adanya rasa keingintahuan, cukup 

memiliki sikap menghargai, memiliki sikap mengapresiasi, cukup 

memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja, serta ia tidak memiliki 

fleksibelitas 

2. Disposisi matematis siswa dengan gaya belajar audiotori dalam 

menyelesaikan masalah relasi dan fungsi memiliki rasa percaya diri, 

memiliki kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap matematika, tidak 

memiliki rasa ingin tahu, memiliki rasa menghargai, cukup memiliki rasa 

mengapresiasi, memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja serta 

tidak memiliki fleksibelitas 

3. Disposisi matematis siswa dengan gaya belajar kinestetik dalam 

menyelesaikan masalah relasi dan fungsi memiliki rasa percaya diri, 

memiliki kegigihan dan keuletan, memiliki rasa ingin tahu, cukup 

menghargai, cukup mengapresiasi, memonitor dan merefleksi pemikiran 

dan kinerja serta tidak memiliki fleksibelitas.   

 


