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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Pra Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Profil Penalaran 

Siswa dalam menyelesaikan Masalah matematika pada materi Perbandingan 

Ditimjau dari Gaya Kognitif Siswa Kelas VII SMPN 1 Sumbergempol 

Tulungagung” merupakan penelitian yang dilakukan guna mendeskripsikan 

penalaran siswa jika ditinjau dari gaya kognitif yang dimilikinya. Guru 

pengampu mata pelajaran matematika kelas VII di SMP ini adalah Bu Etik 

dan siswa yang menjadi subjek penelitian adalah kelas VII D. 

Peneliti datang ke sekolah pada hari Selasa, 9 April 2019 dengan 

didampingi teman sejawat untuk meminta izin melaukan penelitian di SMPN 

1 Sumbergempol. Peneliti menemui Pak Woto selaku Waka Kurikulum untuk 

menyerahkan surat izin penelitian sekaligus memperkenalkan diri dan 

menyampaikan tujuan kedatangan ke sekolah tersebut. kemudian Pak Woto 

menunjuk Bu Etik selaku guru mata pelajaran matematika kelas VII untuk 

menjadi pembimbing selama melakukan penelitian.  

Tanggal 10 April 2019, peneliti datang ke sekolah lagi untuk menemui 

Bu Etik selaku guru matematika kelas VII untuk memperjelas materi dan 

waktu yang akan digunakan untuk penelitian. Peneliti dan Bu Etik 

mendiskusikan soal tes yang akan digunakan kepada siswa sesuai dengan 
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kondisi siwa di sekolah ini. Bu Etik memberikan saran terkait soal tes yang 

akan digunakan agar siswa tidak kebingunan dengan soal yang panjang. 

Peneliti dan Bu etik juga mendiskusikan waktu pelaksanaan penelitian. Beliau 

memberikan saran bahwa lebih baik melakukan penelitian secepatnya 

mengingat ulangan semester akan segera dilaksanakan.  

Bu Etik mengizinkan melakukan penelitian di kelas VII D dengan 

berbagai pertimbangan dari beliau. Lebih lanjut, Bu Etik memberikan jadwal 

penelitian yang dapat digunakan yaitu hari ini tanggal 10 April 2019 pada jam 

ke 7-8 atau pukul 12.00 – 13.30 WIB serta pada hari Senin tanggal 15 April 

2019 pada jam 6-7 atau pukul 11.10-12.30 WIB. Peneliti meminta 2 kali 

pertemuan karena akan memberikan tes gaya kognitif terlebih dahulu 

kemudian memberikan tes soal dan wawancara. 

Peneliti telah melakukan validasi instrumen penelitian yang akan 

digunakan kepada para ahli. Adapun ahli yang telah memberikan validasi 

instrumen penelitian adalah Ibu Erika Suciati, S.Si., M.Pd sebagai Dosen 

tadris Matematika dan guru mata pelajaran matematika yaitu Ibu Eti 

Kurniasih, S.Pd. Demikian instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini telah valid. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti bersama teman sejawat datang ke SMPN 1 Sumbergempol 

pada hari Selasa, 10 April 2019 untuk mengadakan penelitian tentang gaya 

kognitif  yang dimiliki siswa kelas VII D.  Pelaksanaan tes gaya kognitif ini 

dilaksanakan pada jam ke 7 atau pada pukul 12.00. Peneliti bersama teman 



48 
 

 

sejawat dan Bu Etik masuk ke kelas VII D. Kemudian Bu Etik 

memperkenalkan peneliti dan mengarahkan siswa agar mematuhi arahan dari 

peneliti nantinya. Peneliti memberikan arahan mengenai soal tes GEFT yang 

akan dikerjakan para siswa. Setelah pengarahan, peneliti memberikan soal tes 

tersebut dan mengamati siswa ketika mengerjakan tes tersebut. Tes ini diikuti 

oleh 35 siswa kelas VII D. 

Siswa terlihat antusias dan percaya diri dalam mengerjakan tes GEFT 

ini karena tes ini sangat mudah hanya perlu untuk menebali suatu gambar. 

Tetapi tak jarang siswa kesulitan dalam memecahkan pola dari soal tes GEFT 

tersebut. Berikut dijelaskan tentang skor tes GEFT untuk menentukan subjek 

penelitian. 

Tabel 4.1 Hasil Tes Gaya Kognitif Siswa Kelas VII D 

No. Nama (Initial) Skor II Skor III Skor Total 
Gaya 

Kognitif 

1. AP 6 4 10 FD 

2. AIF 4 4 8 FD 

3. ARB 7 7 14 FI 

4. ANZ 6 6 12 FD 

5. AE 5 6 11 FD 

6. ANS 6 5 11 FD 

7. BHS 5 4 9 FD 

8. BRR 5 6 11 FD 

9. CBS 6 2 8 FD 

10. ES 5 6 11 FD 

11. FVP 4 8 12 FD 

12. GR 7 6 13 FI 

13. HSP 5 7 12 FD 

14. INA 0 0 0 FD 

15. LDPM 7 6 13 FI 

16. LA 5 6 11 FD 

17. LAPS 5 2 10 FD 

18. MFAP 6 8 14 FI 

19. MWDP 6 6 12 FD 

20. MWP 0 0 0 FD 

21. MAFH 4 7 11 FD 
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Lanjutan Tabel 4.1.. 
22. MEP 0 0 0 FD 

23. MFA 5 2 7 FD 

24. MRF 5 8 13 FI 

25. MSN 2 3 5 FD 

26. NAAJ 6 7 13 FI 

27. NRR 5 6 11 FD 

28. PYA 7 6 13 FI 

29. RAF 5 6 11 FD 

30. RM 5 5 10 FD 

31. RF 5 5 10 FD 

32. RNP 5 8 13 FI 

33. SO 5 5 10 FD 

34. SKK 5 6 11 FD 

35. YPA 6 6 12 FD 

 

Identifikasi subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan berpedoman 

pada hasil tes gaya kognitif GEFT (Group Embeded Figures Test). Yang 

terdiri dari 24 butir yang terbagi dalam 3 bagian, dimana 7 butir pada bagian I 

merupakan latihan dan 17 butir pada bagian II dan III merupakan inti dari 

GEFT. Setiap jawaban benar yang berarti subjek mampu menebalkan secara 

tepat bentuk gambar sederhana yang tersembunyi dalam gambar kompleks, 

diberi skor 1. Dalam penelitian ini, subjek yang yang mendapat skor > 12 

digolongkan FI dan subjek yang mendapat skor ≤ 12 digolongkan FD.
57

 

Subjek yang dipertebal pada tabel 4.1 adalah subjek penelitian yang 

akan diberikan wawancara berdasarkan tes soal yang akan diberikan 

selanjutnya. 

Keterangan : 

LDPM : Subjek Field Independent 1 (FI1) 

RNP  : Subjek Field Independent 2 (FI2) 

                                                           
57

 Wahyuni H. Mailili, “Deskripsi Hasil Belajar Matematika Siswa Gaya Kognitif Field 

Independent dan Field Depentent”, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 3. 
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ANS  : Subjek Field Dependent 1 (FD1) 

MSN  : Subek Field Dependent 2 (FD2) 

Penentuan subjek penelitian didasarkan pada skor gaya kognitif siswa 

dan juga atas saran dari guru matematika dengan pertimbangan siswa yang 

mudah di ajak untuk wawancara. Subjek yang diambil yaitu siswa yang 

memiliki gaya kognitif Field Independent dan Field Dependent.  

Tabel 4.2 Pengelompokan Siswa Terpilih 

Gaya Kognitif Field Independent Gaya Kognitif Field Dependent 

LDPM (FI1) ANS (FD1) 

RNP (FI2) MSN (FD2) 

 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama 

pemberian tes tertulis materi perbandingan dan tahap kedua pelaksanaan 

wawancara. Penelitian ini berlangsung pada hari Senin tanggal 15 April 2019 

pada jam ke 6-7 atau pukul 11.10-12.30 WIB. Peneliti bersama teman sejawat 

menuju ke kelas dengan didampingi oleh Bu Etik. Tes diikuti oleh 35 siswa 

kelas VII D yang terdaftar didalam absensi. 

Peneliti membagikan soal tes perbandingan dan lembar jawaban 

kepada para siswa. Peneliti memberikan instruksi dalam mengerjakan soal 

tersebut. kemudian peneliti mengawasi pelaksanaan tes. Siswa cukup 

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan walaupun hari sudah siang. Setelah 

itu peneliti mengadakan wawancara kepada subjek penelitian yang telah 

terpilih. Dengan senang hati siswa berkenan untuk diwawancarai. 
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B. Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan data hasil tes tertulis dan 

hasil wawancara siswa pada 4 siswa dengan kriteria memiliki gaya kognitif 

field independent dan field dependent, serta catatan lapangan selama penelitian 

berlangsung. Hasil tes tertulis dan wawancara akan menjadi tolak ukur dalam 

memberikan kesimpulan mengenai penalaran siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika pada materi perbandingan ditinjau dari gaya kognitif.  

1. Analisis Data Hasil Tes dan Wawancara 

Analisis data hasil tes dan wawancara terdiri dari 2 kriteria yaitu siswa 

dengan gaya kognitif field independent dan siswa dengan gaya kognitif field 

dependent. Masing-masing kriteria diwakilkan oleh 2 siswa yang diambil dari 

hasil tes GEFT sesuai dengan pedoman penskoran tes GEFT serta saran dan 

persetujuan guru mata pelajaran kelas VII D  guna memperoleh data yang 

tepat dan akurat. Adapun subjek terdiri dai 2 siswa bergaya kognitif field 

independent dan 2 siswa bergaya kognitif field dependent. Peneliti melakukan 

pengkodean siswa dengan menggunakan nama inisial untuk menjaga privasi 

subjek dan agar mempermudah dalam  menganalisis data. 

Pelaksanaan wawancara dilakukan di depan kelas untuk menghindari 

terpecahnya konsentrasi siswa akibat keramaian di ruang kelas. Pada saat 

wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat bantu berupa handphone 

untuk merekam wawancara agar peneliti tidak lupa dan dapat menganalisis 

data dengan akurat. 
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Adapun analisis hasil tes dan wawancara terhadap 4 siswa tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Hasil Tes dan wawancara Siswa dengan Gaya Kognitif Field 

Independent 

Subjek penelitian siswa yang mempunyai gaya kognitif  field 

independent yaitu siswa dengan inisial LDPM (FI1) dan RNP (FI2). 

1) Siswa dengan Inisial LDPM (FI1) 

a) Soal nomor 1 

Soal yang diberikan yaitu: 

“Iwan mengundang teman-temannya dalam suatu acara. Ia akan 

menyuguhkan kopi sebagai minuman penyambutan. Ia juga sudah tau 

bagaimana cara membuat kopi yang rasanya pas, yakni dalam membuat 

secangkir kopi manis ia mencampurkan 2 sendok teh kopi dan 3 sendok teh 

gula pasir. Jika tersedia 300 gram gula pasir, berapa banyak kopi yang harus 

ia siapkan?” 

Hasil jawaban subjek LDPM pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Hasil Jawaban Subjek LDPM Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek LDPM dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.1.1 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 1 indikator 

pertama (LDPM 1-1) 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 1, subjek LDPM dapat 

memahami semua informasi dalam soal dengan baik. Hal ini sesuai dengan 

indikator penalaran nomor 1 yaitu dapat menyebutkan peryataan 

matematika secara tertulis. Dalam menuliskan yang diketahui subjek LDPM 

masih menuliskan secara gamblang sesuai dengan soal. Analisis ini 

didukung dengan hasil wawancara subjek LDPM sebagai berikut: 

Peneliti      : “ Dari soal nomor 1, Apa yang diketahui?” 

LDPM I-1 

LDPM I-2 

LDPM I-3 

LDPM I-5 
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LDPM       : 

 

 

“Yang diketahui secangkir kopi memerlukan 2 sendok teh 

kopi dan 3 sendok teh gula pasir, dan tersedia 300 gram gula 

pasir.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan 

tertulis pada soal nomor 1 dengan tepat. Subjek LDPM mampu memenuhi 

indikator yang pertama yaitu mampu menyajikan pernyataan matematika 

secara lisan dan tertulis 

(2) Mengajukan dugaan 

 
Gambar 4.1.2 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 1 indikator 

kedua (LDPM I-2) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek LDPM mampu 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang 

digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. analisis ini didukung dengan 

hasil wawancara subjek LDPM sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

Peneliti      : 

LDPM       : 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Apa yang ditanyakan?” 

“ Berapa banyak kopi yang harus disiapkan?” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya?” 

“ Memakai cara senilai.” 

“ perbandingan senilai?” 

“ Iya.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM mampu memahami masalah pada soal nomor 1 dan mampu 
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mengungkapkan cara yang digunakan yaitu dengan perbandingan senilai. 

Subjek LDPM mampu memenuhi indikator yang kedua yaitu mampu 

mengajukan dugaan dengan tepat. 

(3) Melakukan manipulasi matematika 

 
Gambar 4.1.3 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 1 indikator 

ketiga (LDPM I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek LDPM mampu 

menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Subjek 

menjelaskan pemisalan untuk kopi yang harus disiapkan dengan   namun 

dalam menuliskannya siswa hanya menuliskan “misalkan ditulis dalam 

huruf =  ”, yang seharusnya lebih tepat yaitu    kopi yang harus disiapkan. 

Tetapi subjek LDPM sudah memahami maksud dari pemisalan tersebut dan 

menjelaskan langkah-langkahnya dengan tepat. Analisis ini didukung 

dengan hasil wawancara subjek LDPM sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

Peneliti      : 

LDPM       : 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya?” 

“ langkah-langkahnya 2 sendok teh kopi per 3 sendok teh 

gula pasir sama dengan   per 300...” 

“  itu  apa?” 

“   untuk banyak kopi yang harus disediakan. Terus 

mengerjakannya dengan perkalian silang          , 

terus       ,        , habis itu ketemu   nya 200 gr. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek LDPM, subjek LDPM 

sudah mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan menggunakan 

manipulasi matematika dengan benar. Subjek LDPM mampu memenuhi 

indikator yang ketiga yaitu mampu melakukan manipulasi matematika 

dengan tepat. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek LDPM menjelaskan 

dengan baik alasan menggunakan perbandingan senilai pada soal nomor 1 

dan memberikan bukti jika menggunakan cara perbandingan berbalik nilai 

hasilnya akan lebih banyak kopi sedangkan hasilnya haruslah lebih sedikit. 

Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek LDPM sebagai 

berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

 

 

Peneliti      : 

LDPM       : 

 

 

 

“ Bisakah kamu membuktikan jawabanmu?” 

“Bisa, karena yang diketahui itu 2 sendok teh kopi dan 3 

sendok teh gula pasir, kalau yang diketahui gula pasirnya 

berarti yang harus dicari kopinya.” 

“Kenapa menggunakan perbandingan senilai?” 

“ Kan tadi sudah nyoba yang berbalik nilai, kalau berbalik 

nilai itu hasilnya lebih banyak kopinya, kan ini lebih banyak 

gula pasirnya. Harusnya hasilnya juga lebih banyak gula 

pasirnya.  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek LDPM 

sudah mencoba menyelesaikan dengan perbandingan berbalik nilai tetapi 

hasilnya kurang tepat, maka menggunakan perbandingan senilai adalah cara 

yang tepat dan benar. Subjek LDPM mampu memenuhi indikator yang 
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keempat yaitu mampu memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran 

solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 
Gambar 4.1.4 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 1 indikator 

kelima (LDPM I-5) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek LDPM 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

 “ Jadi banyak kopi yang harus disiapkan adalah 200 gram.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM sudah mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek LDPM 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Bisa, tadi sudah saya periksa dengan perbandingan 

berbalik nilai itu.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Perbandingan senilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM sudah memeriksa jawabannya dengan mencoba cara lain dan hasil 

yang tepat menggunakan perbandingan senilai. Subjek LDPM mampu 

memenuhi indikator yang keenam. 
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b) Soal nomor 2 

Soal yang diberikan yaitu: 

“Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup 

untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika 

penghuni pondok itu bertambah 5 anak?” 

Hasil jawaban subjek LDPM pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Hasil Jawaban Subjek LDPM Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek LDPM dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.2.1 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 2 indikator 

pertama (LDPM I-1) 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 2, subjek LDPM dapat 

memahami semua informasi dalam soal dengan baik. Namun dalam 

penulisannya subjek LDPM hanya menuliskan 35 anak selama 24 hari saja, 

LDPM I-1 

LDPM I-2 

LDPM I-3 

LDPM I-5 
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tidak menunjukkan secara rinci. Analisis ini didukung dengan hasil 

wawancara subjek LDPM sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

 

“ Dari soal nomor 2, Apa yang diketahui?” 

“ Di sebuah pesantren terdapat persediaan beras, 35 anak 

membutuhkan 24 hari untuk menghabiskan beras.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan 

tertulis pada soal nomor 2 dengan tepat. Subjek LDPM mampu memenuhi 

indikator yang pertama yaitu mampu menyajikan pernyaatn matematika 

secara lisan dan tertulis. 

(2) Mengajukan dugaan 

 
Gambar 4.2.2 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 2 indikator 

kedua (LDPM I-2) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek LDPM mampu 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari soal tetapi tidak menuliskan secara 

rinci. Subjek LDPM mampu menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. analisis ini didukung dengan hasil wawancara 

subjek LDPM sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Apa yang ditanyakan?” 

“ Yang ditanya lama beras akan habis jika ditambah 5 anak.” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya?” 

“ Memakai cara perbandingan berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM mampu memahami masalah pada soal nomor 2 dan mampu 

menyebutkannya secara lengkap serta mampu mengungkapkan cara yang 
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digunakan yaitu dengan perbandingan berbalik nilai. Subjek LDPM mampu 

memenuhi indikator yang kedua yaitu mampu mengajukan dugaan. 

(3) Melakukan manipulasi matematika 

 
Gambar 4.2.3 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 2 indikator 

ketiga (LDPM I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, Subjek LDPM mampu 

menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Subjek 

menjelaskan pemisalan untuk waktu menghabiskan beras jika bertambah 5 

anak dengan   namun dalam menuliskannya siswa hanya menuliskan 

“misalkan ditulis dalam huruf =  ”, yang seharusnya lebih tepat yaitu    

waktu untuk menghabiskan beras. Tetapi subjek LDPM sudah memahami 

maksud dari pemisalan tersebut dan menjelaskan langkah-langkahnya 

dengan tepat. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek LDPM 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya?” 

“ Jawaban saya itu 35 anak per 40 anak, 40 anak itu dari 35 

anak ditambah 5 anak yang saya baca di soal sama dengan 

24 hari per   yaitu lama beras akan habis. 
  

  
 
  

 
 kemudian 

saya balik 
  

  
 

 

  
 karena perbandingan berbalik nilai. 

Selanjutnya jika dikalikan silang            terus 
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        dan   
   

  
 maka hasilnya 21 hari.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek LDPM, subjek LDPM 

sudah mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan menggunakan 

manipulasi matematika dengan benar. Subjek LDPM mampu memenuhi 

indikator yang ketiga yaitu mampu melakukan manipulasi matematika. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek LDPM menjelaskan 

dengan baik alasan menggunakan perbandingan berbalik nilai pada soal 

nomor 2 dan memberikan bukti jika menggunakan cara perbandingan 

berbalik nilai hasilnya benar. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara 

subjek LDPM sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

 

 

 

“ Bisakah kamu membuktikan jawabanmu? Coba jelaskan?” 

“ Bisa saya sudah coba, kan saya menggunakan 

perbandingan berbalik nilai. Disini jika anaknya lebih 

banyak itu akan membutuhkan waktu lebih sedikit, jika 

anaknya lebih sedikit itu akan membutuhkan waktu lebih 

banyak.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek LDPM 

sudah mencoba menyelesaikan dengan perbandingan berbalik nilai dan 

hasilnya benar jika anaknya lebih banyak akan membutuhkan waktu lebih 

sedikit, jika anaknya lebih sedikit akan membutuhkan waktu lebih banyak. 

Subjek LDPM mampu memenuhi indikator yang ketiempat yaitu mampu 

memberikan alasan dan bukti terhadap kebenaran solusi. 

 



62 
 

 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 
Gambar 4.2.4 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 2 indikator 

kelima (LDPM I-5) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, hasil wawancara subjek LDPM 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

 “ Jadi lama beras akan habis jika 40 orang anak adalah 21 

hari.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM sudah mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

Subjek LDPM mampu memenuhi indikator yang kelima yaitu mampu 

menarik kesimpulan dari pernyaatn. 

(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, hasil wawancara subjek LDPM 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Bisa, tadi sudah saya coba dan periksa.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Perbandingan berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM sudah memeriksa jawabannya dengan mencoba cara lain dan hasil 

yang tepat menggunakan perbandingan berbalik nilai. Subjek LDPM 

mampu memenuhi indikator yang keenam. 
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c) Soal nomor 3 

Soal yang diberikan yaitu: 

“Pak Andi adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan (kuli bangunan). 

Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat 

diselesaikan oleh 5 tukang selama 2 bulan. Beliau juga menjelaskan bahwa 

10 tukang dapat membangun rumah selama 1 bulan. Nah, sekarang coba 

kalian duga, berapa lama yang dibutuhkan oleh 6 tukang untuk 

menyelesaikan sebuah rumah? Jika pelanggan Pak Andi ingin memiliki 

rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah? (1 bulan = 30 hari)” 

Hasil jawaban subjek LDPM pada soal nomor 3 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.3 Hasil Jawaban Subjek LDPM Soal Nomor 3 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek LDPM dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

LDPM I-1 

LDPM I-2 

LDPM I-2 

LDPM I-1 

LDPM I-3 

LDPM I-3 

LDPM I-5 

LDPM I-5 
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(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.3.1 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 3 indikator 

pertama (LDPM I-1) 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 3, subjek LDPM mampu 

bernalar dengan menjabarkan apa saja yang diketahui dari soal secara lisan 

maupun tertulis. Subjek LDPM dapat memahami semua informasi dalam 

soal dengan baik. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 1 yaitu 

dapat menyebutkan peryataan matematika secara tertulis. Analisis ini 

didukung dengan hasil wawancara subjek LDPM sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

 

“ Dari soal nomor 3, Apa yang diketahui?” 

“ Yang diketahui dalam membuat sebuah rumah terdapat 5 

tukang dan membutuhkan waktu 2 bulan atau 60 hari, 

sedangkan kalau 10 tukang membutuhkan waktu 1 bulan 

atau 60 hari.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan 

tertulis pada soal nomor 3 dengan tepat. 

(2) Mengajukan dugaan 

  

 
Gambar 4.3.2 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 3 indikator 

kedua (LDPM I-2) 
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Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, subjek LDPM mampu 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari soal tetapi kurang menuliskan secara 

rinci dan jelas. Subjek LDPM kurang teliti dalam menulis kata hubung 

ataupun tanda baca agar pertanyaan dalam soal jelas, tetapi subjek sudah 

memahami maksud dari pertanyaan di dalam soal. Subjek LDPM mampu 

menjelaskan cara yang digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. 

analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek LDPM sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

 

 

Peneliti      : 

 

 

LDPM       : 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Apa saja yang ditanyakan dalam soal nomor 3?” 

“ Yang ditanya a. Berapa hari yang dibutuhkan untuk 

membuat sebuah rumah jika terdapat 6 tukang, dan yang b. 

Berapakah tukang yang dibutuhkan jika menyelesaikan 

sebuah rumah dalam 25 hari.” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya pada soal nomor 

3a?” 

“ Memakai cara perbandingan berbalik nilai.” 

“ Kalau nomor 3b?” 

“ Juga dengan perbandingan berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM mampu memahami masalah pada soal nomor 3 dan mampu 

menyebutkannya secara lengkap serta mampu mengungkapkan cara yang 

digunakan yaitu dengan perbandingan berbalik nilai pada soal nomor 3a 

maupun 3b. Subjek LDPM sudah memenuhi indikator yang kedua dari 

penalaran yaitu dapat mengajukan dugaan. 
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(3) Melakukan manipulasi matematika 

 

 
Gambar 4.3.3 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 3 indikator 

ketiga (LDPM I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, subjek menjelaskan pemisalan 

untuk lama waktu 6 tukang dengan   dan banyak tukang jika waktunya 25 

hari dengan  , namun dalam menuliskannya siswa hanya menuliskan 

“misalkan ditulis dalam huruf =         ”, yang seharusnya lebih tepat 

yaitu    lama waktu untuk tukang dan    banyak tukang jika waktunya 

25 hari. Tetapi subjek LDPM sudah memahami maksud dari pemisalan 

tersebut dan menjelaskan langkah-langkahnya dengan tepat. Analisis ini 

didukung dengan hasil wawancara subjek LDPM sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

LDPM       : 

 

 

 

Peneliti      : 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya pada nomor 

3 a?” 

“ Yang a yaitu dengan berbalik nilai, 5 tukang per 6 tukang 

sama dengan 2 bulan atau 60 hari per  . terus 
 

 
  

 

  
, 

         ,        ,    
   

 
, dan      hari.” 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya pada nomor 
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LDPM       : 

 

Peneliti      : 

LDPM       : 

 

Peneliti      : 

 

LDPM       : 

3 b?” 

“ Yang b, 30 hari per 25 hari sama dengan 10 tukang per   

atau banyak tukang dalam 25 hari . Terus 
  

  
  

 

  
 .” 

“Mengapa kamu memilih yang 30 hari dengan 10 tukang?” 

“ Karena 30 hari itu yang paling mendekati 25 hari, makanya 

saya pakai itu biar mudah.” 

“ Jika memakai yang 60 hari dengan 5 tukang, hasilnya sama 

atau tidak? 

“ Sama, saya sudah coba. Terus diselesaikan           , 

       ,    
   

  
, dan      tukang.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek LDPM, subjek LDPM 

sudah mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan menggunakan 

manipulasi matematika dengan benar. Subjek LDPM menjelaskan bahwa 

jika menggunakan persamaan yang 60 hari dengan 5 tukang hasilnya sama 

dengan jika menggunakan yang 30 hari dengan 10 tukang, dan sudah 

membuktikannya. Subjek LDPM mampu menjelaskan langkah-langkah 

dalam menyelesaikan soal.  Subjek LDPM telah memenuhi indikator 

penalaran yang ketiga yaitu melakukan manipulasi matematika. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, subjek LDPM menjelaskan 

dengan baik alasan menggunakan perbandingan berbalik nilai pada soal 

nomor 3 dan memberikan bukti jika menggunakan cara perbandingan 

berbalik nilai hasilnya benar. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara 

subjek LDPM sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

LDPM       : 

 

“ Bisakah kamu membuktikan jawabanmu jika benar? Coba 

jelaskan alasannya?” 

“ Bisa, sama seperti soal nomor 2, dengan perbandingan 

berbalik nilai. Jika tukangnya lebih sedikit membutuhkan 
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Peneliti      : 

LDPM       :  

waktu lebih lama untuk menyelesaikan rumah, dan jika 

tukangnya lebih banyak  membutuhkan waktu lebih cepat 

untuk menyelesaikan rumah tersebut.” 

“ Kamu yakin dengan jawabanmu?” 

“ Yakin.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek LDPM 

juga sangat yakin jika jawabannya dia benar. Subjek LDPM sudah 

memenuhi indikator yang keempat yaitu memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebenaran solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

 
Gambar 4.2.4 Hasil jawaban subjek LDPM soal nomor 3 indikator 

kelima (LDPM I-5) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek LDPM 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

 “ Jadi untuk yang a, sebuh rumah jika dikerjakan oleh 6 

tukang membutuhkan lama 50 hari dan untuk b, dalam 25 

hari dibutuhkan 12 tukang untuk menyelesaikannya.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM sudah mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

Subjek LDPM sudah memenuhi indikator yang kelima yaitu subjek LDPM 

mampu menarik kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 
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(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek LDPM 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

LDPM       : 

Peneliti      : 

LDPM       : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Bisa, tadi sudah saya coba dan periksa.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Pada pertanyaan a dan b menggunakan Perbandingan 

berbalik nilai semua.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

LDPM sudah memeriksa jawabannya dengan mencoba cara lain dan hasil 

yang tepat menggunakan perbandingan berbalik nilai. subjek LDPM sudah 

memenuhi indikator yang keenam yaitu subjek LDPM mampu memeriksa 

jawaban kembali dan menentukan pola atau sifat dari soal nomor 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

2) Siswa dengan Inisial RNP (FI2) 

a) Soal nomor 1 

Hasil jawaban subjek RNP pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.4 Hasil Jawaban Subjek RNP Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek RNP dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.4.1 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 1 indikator 

pertama (RNP 1-1) 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 1, subjek RNP kurang 

menuliskan yang diketahui yaitu 2 sendok kopi, tetapi ia mampu 

menjelaskan secara lisan semua yang diketahui dari soal nomor 1. Analisis 

ini didukung dengan hasil wawancara subjek RNP sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP          : 

 

 

Peneliti      : 

RNP          : 

“ Dari soal nomor 1, Apa yang diketahui?” 

“Yang diketahui untuk membuat kopi butuh 300 sendok teh 

gula. Disini gulanya 300 gram. Trus sama butuh 2 sendok 

kopi.” 

“ Kenapa disini tidak disebutkan 2 sendok kopi?” 

“ Iya ya bu.. kurang..” 

RNP I-1 

RNP I-2 

RNP I-3 

RNP I-5 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dengan tepat 

tetapi subjek RNP kurang teliti dalam menuliskannya di lembar jawaban 

pada soal nomor 1. Subjek RNP mampu bernalar dengan menjabarkan apa 

saja yang diketahui dari soal secara lisan maupun tertulis. Subjek RNP dapat 

memahami semua informasi dalam soal dengan baik. Hal ini sesuai dengan 

indikator penalaran nomor 1 yaitu dapat menyebutkan peryataan 

matematika secara lisan dan tertulis. 

(2) Mengajukan dugaan 

 
Gambar 4.4.2 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 1 indikator 

kedua (RNP I-2) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek RNP mampu menyebutkan 

apa yang ditanyakan dari soal dan menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. analisis ini didukung dengan hasil wawancara 

subjek RNP sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP       : 

Peneliti      : 

 

RNP          : 

“ Apa yang ditanyakan?” 

“  Yang ditanyakan berapa banyak kopi yang dibutuhkan?” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Menggunakan 

cara perbandingan apa?” 

“ Memakai yang senilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

mampu memahami masalah pada soal nomor 1 dan mampu mengungkapkan 

cara yang digunakan yaitu dengan perbandingan senilai. subjek RNP sudah 
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memenuhi indikator yang kedua dari penalaran yaitu dapat mengajukan 

dugaan. 

(3) Melakukan manipulasi matematika 

 
Gambar 4.4.3 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 1 indikator 

ketiga (RNP I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek RNP mampu menjelaskan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Subjek RNP tidak menuliskan 

keterangan pemisalan untuk    kopi yang harus disiapkan. Tetapi subjek 

RNP sudah memahami maksud dari pemisalan   yang sudah ia kerjakan 

pada RNP I-3 tersebut dan menjelaskan langkah-langkahnya dengan tepat. 

Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek RNP sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP          : 

Peneliti      : 

RNP       : 

 

 

Peneliti      : 

RNP          : 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya?” 

“ 2 per 3 banding   per 300 

“   itu  apa?” 

“   itu bilangan yang belum diketahui dan bisa disimbolkan 

dengan huruf lainnya, tapi disini saya memilih   yaitu kopi 

yang dibutuhkan. “ 

“ Trus langkah selanjutnya?” 

“
 

 
 

 

   
 , terus         ,        ,        , sama 

dengan 200 gram.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek RNP, subjek RNP sudah 

mampu menyelesaikan masalah dengan tepat, dapat menjelaskan pemisalan 

  dan menggunakan manipulasi matematika dengan benar. Subjek RNP 
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telah memenuhi indikator penalaran yang ketiga yaitu melakukan 

manipulasi matematika. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek RNP menjelaskan dengan 

baik alasan menggunakan perbandingan senilai pada soal nomor 1. Analisis 

ini didukung dengan hasil wawancara subjek RNP sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

RNP          : 

“ Bisakah kamu membuktikan atau memberi alasan 

jawabanmu?” 

“ Ya itu bu saya yakin memakai perbandingan senilai karena 

hasilnya sudah pas. Kalau kopinya  sedikit ya sedikit 

hasilnya bu..” 

  

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

mampu menjelaskan alasan dengan tepat. Subjek RNP menjelaskan bahwa 

jika kopi yang diketahui sedikit maka kopi yang perlu disiapkan juga lebih 

sedikit dari gula pasir. Subjek RNP sudah memenuhi indikator yang 

keempat yaitu memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 
Gambar 4.4.4 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 1 indikator 

kelima (RNP I-5) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP       : 

“ Apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

“ Jadi banyak kopi yang harus disiapkan  200 gram.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

sudah mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

Subjek RNP sudah memenuhi indikator yang kelima yaitu subjek RNP 

mampu menarik kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP          : 

Peneliti      : 

RNP       : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Bisa bu.. saya yakin benar.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Perbandingan senilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

RNP sudah memeriksa jawabannya dan hasil yang tepat menggunakan 

perbandingan senilai. Subjek RNP sudah memenuhi indikator yang keenam 

yaitu subjek RNP mampu memeriksa jawaban kembali dan menentukan 

pola atau sifat dari soal nomor 1. 
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b) Soal nomor 2 

Hasil jawaban subjek RNP pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.5 Hasil Jawaban Subjek RNP Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek RNP dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.5.1 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 2 indikator 

pertama (RNP I-1) 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 2, dalam penulisannya subjek 

RNP hanya menuliskan 35 anak selama 24 hari saja, tidak menunjukkan 

secara rinci. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP          : 

“ Dari soal nomor 2, Apa yang diketahui?” 

“ 35 anak bisa menghabiskan beras selama 24 hari 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

RNP I-1 
RNP I-2 

RNP I-3 

RNP I-5 
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pada soal nomor 2 dengan tepat. Subjek RNP mampu bernalar dengan 

menjabarkan apa saja yang diketahui dari soal secara lisan maupun tertulis. 

Subjek RNP dapat memahami semua informasi dalam soal dengan baik. Hal 

ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 1 yaitu dapat menyebutkan 

peryataan matematika secara tertulis. 

(2) Mengajukan dugaan 

 
Gambar 4.5.2 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 2 indikator 

kedua (RNP I-2) 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek RNP mampu menyebutkan 

apa yang ditanyakan dari soal. Subjek RNP mampu menjelaskan cara yang 

digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. analisis ini didukung dengan 

hasil wawancara subjek RNP sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP          : 

 

Peneliti      : 

RNP          : 

“ Apa yang ditanyakan?” 

“ Yang ditanya berapa hari beras akan habis jika ditambah 5 

anak.” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya?” 

“ Ini caraku pakai perbandingan berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

mampu memahami masalah pada soal nomor 2 dan mampu 

menyebutkannya secara lengkap serta mampu mengungkapkan cara yang 

digunakan yaitu dengan perbandingan berbalik nilai. Subjek RNP sudah 

memenuhi indikator yang kedua dari penalaran yaitu dapat mengajukan 

dugaan. 
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(3) Melakukan manipulasi matematika 

 
Gambar 4.5.3 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 2 indikator 

ketiga (RNP I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek menjelaskan pemisalan 

untuk waktu menghabiskan beras jika bertambah 5 anak dengan   namun  

subjek tidak menuliskannya. Tetapi subjek RNP sudah memahami maksud 

dari pemisalan tersebut dan menjelaskan langkah-langkahnya dengan tepat. 

Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek RNP sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP          : 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya?” 

“ 35 per 40 sama dengan   per 24,    itu  lama beras akan 

habis.           ,         dan   
   

  
,   nya 

ketemu 21 hari.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek RNP, subjek RNP sudah 

mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan menggunakan manipulasi 

matematika dengan benar. Subjek RNP telah memenuhi indikator penalaran 

yang ketiga yaitu melakukan manipulasi matematika. Subjek RNP mampu 

menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 
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Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek RNP menjelaskan dengan 

baik alasan menggunakan perbandingan berbalik nilai pada soal nomor 2. 

Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek RNP sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

RNP       : 

 

 

“ Bisakah kamu membuktikan atau memberi alasan 

jawabanmu? Coba jelaskan?” 

“ Bisa bu, Kan kalau 35 anak habisnya 24 hari, jadi kalo 

anaknya bertambah jadi 40 ya habisnya lebih cepat itu 21 

hari.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek RNP sudah 

mencoba menyelesaikan dengan perbandingan berbalik nilai dan hasilnya 

benar. Subjek RNP sudah memenuhi indikator yang keempat yaitu 

memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 
Gambar 4.5.4 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 2 indikator 

kelima (RNP I-5) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP       : 

“ Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

“ Jadi beras itu akan habis dalam 21 hari.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

sudah mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

Subjek RNP sudah memenuhi indikator yang kelima yaitu subjek RNP 

mampu menarik kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 
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(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP          : 

Peneliti      : 

RNP          : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Bisa, yakin Insya Allah benar bu.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Perbandingan berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

sudah memeriksa jawabannya yaitu cara yang tepat menggunakan 

perbandingan berbalik nilai. Subjek RNP sudah memenuhi indikator yang 

keenam yaitu subjek RNP mampu memeriksa jawaban kembali dan 

menentukan pola atau sifat dari soal nomor 2. 
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c) Soal nomor 3 

Hasil jawaban subjek RNP pada soal nomor 3 adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.6 Hasil Jawaban Subjek RNP Soal Nomor 3 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek RNP dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.6.1 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 3 indikator 

pertama (RNP I-1) 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 3, subjek tidak menulisnya 

secara rinci mengenai jumlah hari dalam 2 bulan sama dengan 60 hari dan 1 

bulan sama dengan 30 hari. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara 

subjek RNP sebagai berikut: 

Peneliti      : “ Dari soal nomor 3, Apa yang diketahui?” 

RNP I-1 
RNP I-2 

RNP I-3 

RNP I-3

RNP I-5 

RNP I-5 
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RNP          : 

 

“ Diketahui 5 tukang bisa mengerjakan rumah selama 2 

bulan. terus 10 tukang bisa mengerjakan sekama 1 bulan.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan tertulis 

pada soal nomor 3 dengan tepat. Subjek RNP mampu bernalar dengan 

menjabarkan apa saja yang diketahui dari soal secara lisan maupun tertulis. 

Subjek RNP dapat memahami semua informasi dalam soal dengan baik. Hal 

ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 1 yaitu dapat menyebutkan 

peryataan matematika secara lisan tertulis 

(2) Mengajukan dugaan 

 
Gambar 4.6.2 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 3 indikator 

kedua (RNP I-2) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP          : 

 

 

Peneliti      : 

RNP          : 

Peneliti      : 

RNP          : 

“ Apa saja yang ditanyakan dalam soal nomor 3?” 

“ Pertanyaannya ada 2, berapa lama waktu yang dibutuhkan 

oleh 6 tukang. Terus yang kedua berapa tukang yang 

dibutuhkan untuk mengerjakan rumah selama 25 hari.” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya?”  

“ Memakai yang berbalik nilai.” 

“ kedua pertanyaan itu perbandingan berbalik nilai?” 

“ iya bu.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

mampu memahami masalah pada soal nomor 3 dan mampu 

menyebutkannya secara lengkap serta mampu mengungkapkan cara yang 

digunakan yaitu dengan perbandingan berbalik nilai pada soal nomor 3a 
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maupun 3b. Subjek RNP sudah memenuhi indikator yang kedua dari 

penalaran yaitu dapat mengajukan dugaan. Subjek RNP mampu 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari soal dengan baik dan mampu 

memahami maksud dari soal dengan baik. Subjek RNP mampu menjelaskan 

cara yang digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. 

(3) Melakukan manipulasi matematika 

 

 
Gambar 4.6.3 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 3 indikator 

ketiga (RNP I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, subjek tidak menuliskan 

pemisalan pada jawaban dan subjek menuliskan pemisalan pertanyaan a dan 

b dengan simbol yang sama yaitu  . Namun subjek RNP sudah memahami 

maksud dari pemisalan tersebut dan menjelaskan langkah-langkahnya 

dengan tepat. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara RNP sebagai 

berikut: 

Peneliti      : 

 

RNP         : 

 

Peneliti      : 

 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya pada nomor 

3 a?” 

“ Yang soal a, 
 

 
  

 

  
,          ,        ,    

   

 
, 

dan      hari.” 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya pada nomor 

3 b?” 
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RNP          : 

 

 

“ Yang b, 
 

 
  

  

  
 .           ,         ,    

   

  
 

sama dengan 12 pekerja” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek RNP, subjek RNP sudah 

mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan menggunakan manipulasi 

matematika dengan benar. Subjek RNP memilih perbandingan yang sudah 

dihasilkan dari soal nomor 3a dan subjek yakin dengan jawabannya. Subjek 

RNP telah memenuhi indikator penalaran yang ketiga yaitu melakukan 

manipulasi matematika. Subjek RNP mampu menjelaskan langkah-langkah 

dalam menyelesaikan soal. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

RNP          : 

 

 

Peneliti      : 

RNP          :  

“ Bisakah kamu membuktikan jawabanmu jika benar? Coba 

jelaskan alasannya?” 

“ Bisa bu, kan menggunakan perbandingan berbalik nilai. 

Jadi kalau tukangnya sedikit berarti butuh waktu yang lebih 

lama, sebaliknya juga gitu.” 

“ Kamu yakin dengan jawabanmu?” 

“ Yakin bu.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek RNP juga sangat 

yakin jika jawabannya dia benar. Subjek RNP sudah memenuhi indikator 

yang keempat yaitu memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. 

Subjek RNP menjelaskan dengan baik alasan menggunakan perbandingan 

berbalik nilai pada soal nomor 3. 
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(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 

 
Gambar 4.6.4 Hasil jawaban subjek RNP soal nomor 3 indikator 

kelima (RNP I-5) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP       : 

“ Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

“ Jadi soal a lama yang dibutuhkan 6 tukang adalah 50 hari 

dan soal b pekerja yang dibutuhkan untuk 25 hari adalah 12 

pekerja.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

sudah mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

Subjek RNP sudah memenuhi indikator yang kelima yaitu subjek RNP 

mampu menarik kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

RNP          : 

Peneliti      : 

RNP          : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Bisa bu, sudah di coba-coba tadi.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Semua menggunakan perbandingan berbalik nilai bu.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek RNP 

sudah memeriksa jawabannya dengan mencoba dan hasil yang tepat 

menggunakan perbandingan berbalik nilai. subjek RNP sudah memenuhi 
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indikator yang keenam yaitu subjek RNP mampu memeriksa jawaban 

kembali dan menentukan pola atau sifat dari soal nomor 3. 

b. Analisis Hasil Tes dan wawancara Siswa dengan Gaya Kognitif Field 

Dependent 

Subjek penelitian siswa yang mempunyai gaya kognitif  field 

dependent yaitu siswa dengan inisial ANS (FD1) dan MSN (FD2). 

1) Siswa dengan Inisial ASN (FD1) 

a) Soal nomor 1 

Hasil jawaban subjek ASN pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.7 Hasil Jawaban Subjek ASN Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek ASN dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.7.1 Hasil jawaban subjek ASN soal nomor 1 indikator 

pertama (ASN 1-1) 

 

 

ASN I-1 

ASN I-3 

ASN I-5 
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Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 1, subjek ASN  mampu 

menjelaskan secara lisan semua yang diketahui dari soal nomor 1. Analisis 

ini didukung dengan hasil wawancara subjek ASN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

 

“ Dari soal nomor 1, Apa yang diketahui?” 

“Yang diketahui campuran kopi 2 sendok teh, campuran gula 

3 sendok, tersedia 300 gram gula.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dengan 

tepat namun subjek ASN masih membaca sesuai dengan tulisan jawabannya. 

Subjek ASN mampu bernalar dengan menjabarkan apa saja yang diketahui 

dari soal secara lisan maupun tertulis. Subjek ASN dapat memahami semua 

informasi dalam soal dengan baik. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran 

nomor 1 yaitu dapat menyebutkan peryataan matematika secara lisan dan 

tertulis. 

(2) Mengajukan dugaan 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek ASN mampu menyebutkan 

apa yang ditanyakan dari soal namun tidak menuliskannya di lembar 

jawabannya. Subjek ASN tidak dapat menjelaskan cara yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal tersebut. analisis ini didukung dengan hasil 

wawancara subjek ASN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

Peneliti      : 

 

ASN          : 

Peneliti      : 

 

“ Apa yang ditanyakan?” 

“ Banyak kopi yang bisa disediakan.” 

“ Kenapa kamu tidak menuliskan yang ditanyakan 

dijawabanmu? 

“ Hehehe.. lupa bu.” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Menggunakan 

cara perbandingan apa?” 
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ASN          : 

Peneliti     : 

ASN          : 

“ Memakai berbalik nilai.” 

“ Kenapa menggunakan yang berbalik nilai?” 

“ Nggak tau bu.. hehe” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN belum mampu memahami masalah pada soal nomor 1 dan belum 

mampu mengungkapkan cara yang digunakan yaitu dengan perbandingan 

senilai. Subjek ASN belum memenuhi indikator yang kedua dari penalaran 

yaitu dapat mengajukan dugaan. 

(3) Melakukan manipulasi matematika 

 
Gambar 4.7.2 Hasil jawaban subjek ASN soal nomor 1 indikator 

ketiga (ASN I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek ASN tidak menuliskan 

keterangan pemisalan untuk    kopi yang harus disiapkan. Analisis ini 

didukung dengan hasil wawancara subjek ASN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN         : 

 

Peneliti      : 

ASN          : 

Peneliti      : 

ASN          : 

 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya?” 

“ Pertama 2 sendok teh kopi per 3 sendok teh gula kita 

kalikan sama 300 gram gula.” 

“   itu  apa?” 

“   itu yang dicari bu. “ 

“ Trus langkah selanjutnya?” 

“ Terus    
     

 
, sama dengan    ,        , sama 

dengan 200 gram.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek ASN, subjek ASN sudah 

mampu menyelesaikan masalah dengan tepat walaupun tidak mengetahui 
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cara yang digunakan sesuai indikator kedua. Subjek ASN telah memenuhi 

indikator penalaran yang ketiga yaitu melakukan manipulasi matematika. 

Subjek ASN mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 

soal. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek ASN tidak bisa 

menjelaskan alasan menggunakan perbandingan senilai sesuai dengan 

pengerjaannya di indikator ketiga pada soal nomor 1. Analisis ini didukung 

dengan hasil wawancara subjek ASN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

RNP          : 

“ Bisakah kamu membuktikan atau memberi alasan 

jawabanmu?” 

“ Saya yakin bu tapi saya bingung menjelaskannya.” 

  

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN belum mampu menjelaskan alasan dengan tepat. Subjek terlihat 

kebingungan ketika akan menjelaskan. Subjek ASN belum memenuhi 

indikator yang keempat yaitu memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebenaran solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 
Gambar 4.7.3 Hasil jawaban subjek ASN soal nomor 1 indikator 

kelima (ASN I-5) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek ASN 

sebagai berikut: 
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Peneliti      : 

ASN          : 

“ Apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

“ Jadi banyak kopi yang harus disiapkan  200 gram.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN sudah mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

Subjek ASN sudah memenuhi indikator yang kelima yaitu subjek ASN 

mampu menarik kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek ASN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

Peneliti      : 

ASN          : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Saya yakin bu tapi belum saya periksa.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Perbandingan berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

ASN belum memeriksa jawabannya dan belum bisa menentukan cara yang 

digunakan dengan tepat. Subjek ASN belum memenuhi indikator yang 

keenam yaitu subjek ASN mampu memeriksa jawaban kembali namun 

belum bisa menentukan pola atau sifat dari soal nomor 1. 
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b) Soal nomor 2 

Hasil jawaban subjek ASN pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.8 Hasil Jawaban Subjek ASN Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek ASN dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.8.1 Hasil jawaban subjek ASN soal nomor 2 indikator 

pertama (ASN I-1) 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 2, hasil wawancara subjek 

ASN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN       : 

“ Dari soal nomor 2, Apa yang diketahui?” 

“ Persediaan beras 35 anak selama 24 hari, dan bertambah 5 

anak.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan 

tertulis pada soal nomor 2 dengan tepat. Subjek ASN mampu bernalar 

ASN I-1 

ASN I-3 ASN I-5 
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dengan menjabarkan apa saja yang diketahui dari soal secara lisan maupun 

tertulis. Subjek ASN dapat memahami semua informasi dalam soal dengan 

baik. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 1 yaitu dapat 

menyebutkan peryataan matematika secara tertulis. 

(2) Mengajukan dugaan 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek ASN mampu 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari soal namun tidak menuliskannya di 

lembar jawaban. Subjek ASN mampu menjelaskan cara yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal tersebut. analisis ini didukung dengan hasil 

wawancara subjek ASN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

 

Peneliti      : 

ASN          : 

“ Apa yang ditanyakan?” 

“ Yang ditanya persediaan beras habis selama titik titik 

hari.” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya?” 

“ Memakai berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN mampu memahami masalah pada soal nomor 2 dan mampu 

menyebutkannya secara lengkap serta mampu mengungkapkan cara yang 

digunakan yaitu dengan perbandingan berbalik nilai. Subjek ASN sudah 

memenuhi indikator yang kedua dari penalaran yaitu dapat mengajukan 

dugaan. 

(3) Melakukan manipulasi matematika 

 
Gambar 4.8.2 Hasil jawaban subjek ASN soal nomor 2 indikator 

ketiga (ASN I-3) 
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Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek tidak menuliskan 

pemisalan untuk waktu menghabiskan beras jika bertambah 5 anak dengan 

 . Tetapi subjek ASN sudah memahami maksud dari pemisalan tersebut dan 

menjelaskan langkah-langkahnya dengan tepat. Analisis ini didukung 

dengan hasil wawancara subjek ASN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya?” 

“ 35 per 40 sama dengan   per 24.           ,     

    dan   
   

  
,   sama dengan 21 hari.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek ASN, subjek ASN sudah 

mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan menggunakan manipulasi 

matematika dengan benar walaupun dalam menjelaskan masih belum lancar. 

Subjek ASN telah memenuhi indikator penalaran yang ketiga yaitu 

melakukan manipulasi matematika. Subjek ASN mampu menjelaskan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek ASN tidak menjelaskan 

alasan menggunakan perbandingan berbalik nilai pada soal nomor 2. 

Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek ASN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

ASN          : 

“ Bisakah kamu membuktikan atau memberi alasan 

jawabanmu? Coba jelaskan?” 

“ hehe saya bingung bu, nggak tau.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN belum mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek 
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ASN belum memenuhi indikator yang keempat yaitu memberikan alasan 

atau bukti terhadap kebenaran solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 
Gambar 4.8.3 Hasil jawaban subjek ASN soal nomor 2 indikator 

kelima (ASN I-5) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, hasil wawancara subjek ASN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

“ Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

“ Jadi persediaan beras habis selama 21 hari.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN sudah mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

Subjek ASN sudah memenuhi indikator yang kelima yaitu subjek ASN 

mampu menarik kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

Peneliti      : 

ASN          : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ saya nggak tau bu tp saya yakin benar bu.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Perbandingan berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN merasa yakin atas jawabannya yaitu cara yang tepat menggunakan 

perbandingan berbalik nilai. Subjek ASN sudah memenuhi indikator yang 
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keenam yaitu subjek ASN mampu memeriksa jawaban kembali dan 

menentukan pola atau sifat dari soal nomor 2. 

c) Soal nomor 3 

Hasil jawaban subjek ASN pada soal nomor 3 adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.9 Hasil Jawaban Subjek ASN Soal Nomor 3 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek ASN dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.9.1 Hasil jawaban subjek ANS soal nomor 3 indikator 

pertama (ANS I-1) 

 

ASN I-1 

ASN I-3 

ANS I-5 
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Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 3, hasil wawancara subjek 

ASN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

 

“ Dari soal nomor 3, Apa yang diketahui?” 

“ Diketahui 1 rumah diselesaikan dalam 2 bulan oleh 5 

tukang dan 10 tukang dapat membangun rumah selama 1 

bulan.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan 

tertulis pada soal nomor 3 dengan tepat. Subjek ASN mampu bernalar 

dengan menjabarkan apa saja yang diketahui dari soal secara lisan maupun 

tertulis. Subjek ASN dapat memahami semua informasi dalam soal dengan 

baik. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran nomor 1 yaitu dapat 

menyebutkan peryataan matematika secara lisan dan tertulis. 

(2) Mengajukan dugaan 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, subjek ASN mampu menyebutkan 

apa yang ditanyakan dari soal namun tidak menuliskannya di lembar 

jawaban. Subjek ASN mampu menjelaskan cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. analisis ini didukung dengan hasil wawancara 

subjek ASN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

 

Peneliti      : 

ASN          : 

Peneliti      : 

ASN          : 

“ Apa saja yang ditanyakan dalam soal nomor 3?” 

“ Waktu yang dibutuhkan oleh 6 tukang adalah titik-titik 

hari.” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya?”  

“ Memakai berbalik nilai.” 

“ kedua pertanyaan itu perbandingan berbalik nilai?” 

“ iya bu.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN mampu memahami masalah pada soal nomor 3 dan mampu 
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menyebutkannya secara lengkap serta mampu mengungkapkan cara yang 

digunakan yaitu dengan perbandingan berbalik nilai pada soal nomor 3a 

maupun 3b. Subjek ASN sudah memenuhi indikator yang kedua dari 

penalaran yaitu dapat mengajukan dugaan. 

(3) Melakukan manipulasi matematika 

 

 
Gambar 4.9.2 Hasil jawaban subjek ASN soal nomor 3 indikator 

ketiga (ASN I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, Subjek ASN sudah memahami 

maksud dari pemisalan tersebut dan menjelaskan langkah-langkahnya 

dengan tepat. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara ASN sebagai 

berikut: 

Peneliti      : 

 

ASN         : 

 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya pada nomor 

3 a dan 3 b?” 

“ Jawabannya gini bu. Hasilnya 50 hari dan 12 tukang.” 

(sambil menunjuk lembar jawaban) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek ANS, subjek ANS sudah 

mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan menggunakan manipulasi 

matematika dengan benar. Subjek ASN telah memenuhi indikator penalaran 

yang ketiga yaitu melakukan manipulasi matematika. Subjek ASN mampu 
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menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Subjek tidak 

menuliskan pemisalan pada jawaban. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, subjek ASN tidak menjelaskan 

dengan baik alasan menggunakan perbandingan berbalik nilai pada soal 

nomor 3. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek ASN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

RNP          :  

“ Bisakah kamu membuktikan jawabanmu jika benar? Coba 

jelaskan alasannya?” 

“ Bingung bu, saya juga nggak tau..” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN belum mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek 

ASN belum memenuhi indikator yang keempat yaitu memberikan alasan 

atau bukti terhadap kebenaran solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

 
Gambar 4.9.3 Hasil jawaban subjek ASN soal nomor 3 indikator 

kelima (ASN I-5) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek ASN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

“ Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

“ Jadi waktu yang dibutuhkan 6 tukang adalah 50 hari dan 

tukang yang dibutuhkan 25 hari adalah 12 tukang.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN sudah mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

Subjek ASN sudah memenuhi indikator yang kelima yaitu subjek ASN 

mampu menarik kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek ASN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

Peneliti      : 

RNP          : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Bisa tapi belum saya coba bu.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Semua menggunakan berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN belum memeriksa memeriksa jawabannya tetapi ia yakin hasil yang 

tepat menggunakan perbandingan berbalik nilai. Subjek ASN sudah 

memenuhi indikator yang keenam yaitu subjek ASN mampu memeriksa 

jawaban kembali dan menentukan pola atau sifat dari soal nomor 3. 
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2) Siswa dengan Inisial MSN (FD2) 

a) Soal nomor 1 

Hasil jawaban subjek MSN pada soal nomor 1 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.10 Hasil Jawaban Subjek MSN Soal Nomor 1 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek MSN dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.10.1 Hasil jawaban subjek MSN soal nomor 1 

indikator pertama (MSN 1-1) 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 1, subjek MSN  mampu 

menjelaskan secara lisan semua yang diketahui dari soal nomor 1. Analisis 

ini didukung dengan hasil wawancara subjek MSN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

MSN          : 

 

“ Dari soal nomor 1, Apa yang diketahui?” 

“ Iwan membuat teh dengan 2 sendok teh kopi dan 3 sendok 

teh gula pasir, 300 gram.” 

 

 

ASN I-1 

ASN I-3 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dengan 

tepat namun subjek MSN masih membaca sesuai dengan tulisan jawabannya. 

Subjek MSN mampu bernalar dengan menjabarkan apa saja yang diketahui 

dari soal secara lisan maupun tertulis. Subjek MSN dapat memahami semua 

informasi dalam soal dengan baik. Hal ini sesuai dengan indikator penalaran 

nomor 1 yaitu dapat menyebutkan peryataan matematika secara lisan dan 

tertulis. 

(2) Mengajukan dugaan 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek MSN belum mampu 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari soal dan tidak menuliskannya di 

lembar jawabannya. Subjek MSN dapat menjelaskan cara yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal tersebut tetapi tidak bisa memberi alasan. analisis 

ini didukung dengan hasil wawancara subjek MSN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

MSN          : 

Peneliti      : 

 

MSN          : 

Peneliti      : 

 

MSN          : 

Peneliti     : 

MSN          : 

“ Apa yang ditanyakan?” 

“ Berapa banyak teh yang dibuat Iwan.” 

“ Kenapa kamu tidak menuliskan yang ditanyakan 

dijawabanmu? 

“ Lupa bu.” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Menggunakan 

cara perbandingan apa?” 

“ Memakai yang senilai.” 

“ Kenapa menggunakan yang senilai?” 

“ caranya agak mudah bu hehe” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum mampu memahami masalah pada soal nomor 1. Subjek MSN 
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belum memenuhi indikator yang kedua dari penalaran yaitu dapat 

mengajukan dugaan. 

(3) Melakukan manipulasi matematika 

 
Gambar 4.10.2 Hasil jawaban subjek MSN soal nomor 1 indikator 

ketiga (MSN I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek MSN tidak menuliskan 

keterangan pemisalan untuk    kopi yang harus disiapkan. Subjek 

menuliskan perbandingan yang kurang tepat tetapi pada langkah selanjutnya 

ditulis dengan jawaban yang benar.  Analisis ini didukung dengan hasil 

wawancara subjek MSN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

MSN         : 

 

Peneliti      : 

MSN          : 

Peneliti      : 

MSN          : 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya?” 

“ langkah-langkahnya seperti ini bu.” (sambil menunjuk 

lembar jawaban) 

“   itu  apa?” 

“   itu yang dicari bu. “ 

“ ini betul perbandingan senilai apa bukan?” 

“ nggak tau bu.. hehe” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek MSN, subjek MSN 

belum mampu menyelesaikan masalah dengan tepat karena subjek kurang 

teliti dalam pengerjaannya. Subjek MSN belum memenuhi indikator 

penalaran yang ketiga yaitu melakukan manipulasi matematika. Subjek 

MSN menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. 
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(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek MSN tidak bisa 

menjelaskan alasan menggunakan perbandingan senilai sesuai dengan 

pengerjaannya di indikator ketiga pada soal nomor 1. Analisis ini didukung 

dengan hasil wawancara subjek MSN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

RNP          : 

“ Bisakah kamu membuktikan atau memberi alasan 

jawabanmu?” 

“ Nggak tau bu, pokoknya pake cara yang mudah itu bu.” 

  

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum mampu menjelaskan alasan dengan tepat. Subjek terlihat 

kebingungan ketika akan menjelaskan. Subjek MSN belum memenuhi 

indikator yang keempat yaitu memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebenaran solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, subjek MSN tidak menuliskannya 

di lembar jawaban. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek 

MSN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

“ Apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

“ Ketemunya 200 bu.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

Subjek MSN belum memenuhi indikator yang kelima yaitu subjek MSN 

belum mampu menarik kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 
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(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 1, hasil wawancara subjek MSN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

MSN          : 

Peneliti      : 

MSN          : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Nggak tau bu hehe.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Perbandingan senilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum memeriksa jawabannya. Subjek MSN belum memenuhi 

indikator yang keenam yaitu subjek MSN belum mampu memeriksa 

jawaban kembali namun bisa menentukan pola atau sifat dari soal nomor 1. 

b) Soal nomor 2 

Hasil jawaban subjek MSN pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.11 Hasil Jawaban Subjek MSN Soal Nomor 2 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek MSN dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

 

 

MSN I-1 

MSN I-3 
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(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

 
Gambar 4.11.1 Hasil jawaban subjek MSN soal nomor 2 indikator 

pertama (MSN I-1) 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 2, hasil wawancara subjek 

MSN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

MSN         : 

“ Dari soal nomor 2, Apa yang diketahui?” 

“35 beras untuk 24 hari.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan 

tertulis pada soal nomor 2 dengan tepat. Subjek salah dalam menuliskan 

yang diketahui yang seharusnya jawaban yang benar adalah 35 anak 

menghabiskan beras selama 24 hari. Subjek MSN belum mampu bernalar 

dengan menjabarkan apa saja yang diketahui dari soal secara lisan maupun 

tertulis. Subjek MSN belum dapat memahami semua informasi dalam soal 

dengan baik. Hal ini belum sesuai dengan indikator penalaran nomor 1 yaitu 

dapat menyebutkan peryataan matematika secara tertulis. 

(2) Mengajukan dugaan 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek MSN mampu 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari soal namun tidak menuliskannya di 

lembar jawaban. Subjek MSN mampu menjelaskan cara yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal tersebut. analisis ini didukung dengan hasil 

wawancara subjek MSN sebagai berikut: 
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Peneliti      : 

MSN         : 

 

Peneliti      : 

MSN         : 

“ Apa yang ditanyakan?” 

“ Yang ditanyakan berapa hari beras habis jika ditambah 5 

anak. 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya?” 

“ Memakai berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN mampu memahami masalah pada soal nomor 2 dan mampu 

mengungkapkan cara yang digunakan yaitu dengan perbandingan berbalik 

nilai. Subjek MSN sudah memenuhi indikator yang kedua dari penalaran 

yaitu dapat mengajukan dugaan. 

(3) Melakukan manipulasi matematika 

 
Gambar 4.11.2 Hasil jawaban subjek MSN soal nomor 2 indikator 

ketiga (MSN I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek tidak menuliskan 

pemisalan untuk waktu menghabiskan beras jika bertambah 5 anak dengan 

 . Tetapi subjek MSN sudah memahami maksud dari pemisalan tersebut 

dan menjelaskan langkah-langkahnya. Analisis ini didukung dengan hasil 

wawancara subjek MSN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

MSN          : 

Peneliti      : 

MSN          : 

Peneliti      : 

MSN          : 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya?” 

“ Sama seperti ini bu.” (sambil menunjuk lembar jawaban) 

“ Ini 35x24 hasilnya benar 480?” 

“ Iya bu..” 

“ Coba dihitung lagi.” 

“ Oh iya bu salah.” 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek MSN, subjek MSN 

belum mampu menyelesaikan masalah dengan tepat karena salah dalam 

perhitungan dan kurang teliti. Subjek MSN belum memenuhi indikator 

penalaran yang ketiga yaitu melakukan manipulasi matematika. Subjek 

MSN mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal 

tetapi salah dalah dalam perhitungan. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, subjek MSN tidak menjelaskan 

alasan menggunakan perbandingan berbalik nilai pada soal nomor 2. 

Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek MSN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

MSN          : 

“ Bisakah kamu membuktikan atau memberi alasan 

jawabanmu? Coba jelaskan?” 

“ hehe nggak bu.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek 

MSN belum memenuhi indikator yang keempat yaitu memberikan alasan 

atau bukti terhadap kebenaran solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, hasil wawancara subjek MSN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

MSN          : 

“ Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

“ Nggak tau bu, harusnya ini jawabannya bener 200.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 
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subjek MSN belum memenuhi indikator yang kelima yaitu subjek MSN 

belum mampu menarik kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 2, hasil wawancara subjek RNP 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

Peneliti      : 

ASN          : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Tidak bu. Soalnya belum periksa.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Perbandingan berbalik nilai.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum merasa yakin atas jawabannya. subjek MSN sudah memenuhi 

indikator yang keenam yaitu subjek MSN belum mampu memeriksa 

jawaban kembali namun sudah mampu menentukan pola atau sifat dari soal 

nomor 2. 

d) Soal nomor 3 

Hasil jawaban subjek MSN pada soal nomor 3 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.12 Hasil Jawaban Subjek MSN Soal Nomor 3 

 

 
MNS I-3 

MSN I-2 
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Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek MSN dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 

diagram. 

Berdasarkan hasil tes tertulis soal nomor 3, subjek MSN dapat 

memahami semua informasi dalam soal dengan baik tetapi tidak 

menuliskannya yang diketahui pada lembar jawaban. Hal ini sesuai dengan 

indikator penalaran nomor 1 yaitu dapat menyebutkan peryataan 

matematika secara lisan. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara 

subjek MSN sebagai berikut: 

Peneliti      : 

MSN          : 

 

“ Dari soal nomor 3, Apa yang diketahui?” 

“ Diketahui 1 bulan diselesaikan 10 tukang dan 2 bulan 5 

tukang.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

ASN telah mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan. Subjek 

MSN mampu bernalar dengan menjabarkan apa saja yang diketahui dari 

soal secara lisan. 

(2) Mengajukan dugaan 

 
Gambar 4.12.1 Hasil jawaban subjek MSN soal nomor 2 indikator 

kedua (MSN I-2) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek MSN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

MSN          : 

“ Apa saja yang ditanyakan dalam soal nomor 3?” 

“ Berapa lama 6 tukang membangun rumah dan jika selesai 
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Peneliti      : 

MSN          : 

Peneliti      : 

MSN          : 

25 hari butuh berapa tukang.” 

“ Bagaimana cara kamu menyelesaikannya?”  

“ Memakai berbalik nilai.” 

“ kedua pertanyaan itu perbandingan berbalik nilai?” 

“ iya.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN mampu memahami masalah pada soal nomor 3 dan mampu 

menyebutkannya secara lengkap serta mampu mengungkapkan cara yang 

digunakan yaitu dengan perbandingan berbalik nilai pada soal nomor 3a 

maupun 3b. subjek MSN sudah memenuhi indikator yang kedua dari 

penalaran yaitu dapat mengajukan dugaan. Subjek MSN mampu 

menyebutkan apa yang ditanyakan dari soal.  

(3) Melakukan manipulasi matematika 

 
Gambar 4.12.2 Hasil jawaban subjek MSN soal nomor 3 indikator 

ketiga (MSN I-3) 

 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, subjek tidak menuliskan 

pemisalan pada jawaban. Namun subjek ASN sudah memahami maksud 

dari pemisalan tersebut dan masih terdapat kesalahan dalam 

penyelesaiannya. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara MSN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

MSN         : 

“ Coba jelaskan bagaimana langkah-langkahnya pada nomor 

3 a dan 3 b?” 

“ Jawabannya seperti ini bu. Hasilnya 55 hari dan 12 
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Peneliti      : 

MSN         : 

tukang.” (sambil menunjuk lembar jawaban) 

“ Kamu yakin ini jawabannya benar?” 

“ Tidak bu hehe..” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek MNS, subjek MNS 

belum mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan menggunakan 

manipulasi matematika dengan benar karena masih terdapat kesalahan 

dalam perhitungan. Subjek MSN belum memenuhi indikator penalaran yang 

ketiga yaitu melakukan manipulasi matematika. 

(4) Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, subjek MSN tidak menjelaskan 

dengan baik alasan menggunakan perbandingan berbalik nilai pada soal 

nomor 3. Analisis ini didukung dengan hasil wawancara subjek MSN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

 

MSN          :  

“ Bisakah kamu membuktikan jawabanmu jika benar? Coba 

jelaskan alasannya?” 

“ Bingung bu, saya juga nggak tau..” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum mampu menjelaskan alasan dan bukti dengan tepat. Subjek 

MSN belum memenuhi indikator yang keempat yaitu memberikan alasan 

atau bukti terhadap kebenaran solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek ASN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

MSN       : 

“ Jadi apa kesimpulan akhir dari soal ini?” 

“ Nggak tau bu, jawaban saya salah.” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum  mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

Subjek MSN belum memenuhi indikator yang kelima yaitu subjek MSN 

belum mampu menarik kesimpulan dari pernyataan dengan tepat. 

(6) Memeriksa keshahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan hasil tes soal nomor 3, hasil wawancara subjek ASN 

sebagai berikut: 

Peneliti      : 

ASN          : 

Peneliti      : 

ASN          : 

“ Bisakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

“ Tidak bu.” 

“ Jadi, pada soal ini menggunakan perbandingan apa?” 

“ Saya belum yakin bu.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek 

MSN belum memeriksa memeriksa jawabannya dan belum yakin hasil yang 

tepat menggunakan perbandingan berbalik nilai. Subjek MSN belum 

memenuhi indikator yang keenam yaitu subjek MSN belum mampu 

memeriksa jawaban kembali dan menentukan pola atau sifat dari soal nomor 

3. 
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2. Catatan Lapangan 

Berdasarkan oenelitian yang telah dilakukan oleh peniliti, terdapat 

beberapa catatan yang terjadi selama penelitian berlangsung sebagai berikut: 

a. Selama pelaksanaan tes berlangsung beberapa siswa kurang antusias 

terhadap tes yang diberikan tetapi sebagian besar sangat antusias. 

b. Subjek yang mempunyai kemampuan gaya kognitif field independent, 

ketika menyelesaikan soal tes terlihat percaya diri dan mengerjakan 

dengan tenang. 

c. Subjek yang mempunyai kemampuan gaya kognitif field dependent, 

ketika menyelesaikan soal tes terlihat kurang percaya diri karena sering 

melihat pekerjaan teman lainnya dan sering terpengaruh dengan jawaban 

teman lainnya serta kurang tenang dalam mengerjakan soal tes. 

d. Subjek yang mempunyai kemampuan gaya kognitif field independent, 

ketika pelaksanaan wawancara berlangsung terlihat percaya diri dalam 

menjawab dan tidak ragu-ragu. 

e. Subjek yang mempunyai kemampuan gaya kognitif field dependent, 

ketika pelaksanaan wawancara berlangsung terlihat kurang percaya diri 

dalam menjawab dan sedikit ragu-ragu. 
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3. Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara serta hasil catatan 

lapangan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut: 

a. Subjek yang mempunyai kemampuan gaya kognitif field independent 

mampu memenuhi semua indikator tetapi ada beberapa hasil jawaban 

yang kurang lengkap. Dari kedua subjek memiliki perbedaan yaitu pada 

subjek LDPM mampu memenuhi semua indikator dengan baik dan 

menjawab soal dengan terstruktur. Sedangkan pada subjek RNP mampu 

memenuhi semua indikator tetapi ada sedikit kekurangan pada indikator 

ketiga. 

b. Subjek yang mempunyai kemampuan gaya kognitif field dependent 

cenderung memenuhi indikator penalaran yang sama walaupun ada 

beberapa indikator lain yang kurang terpenuhi tetapi indikator yang 

keempat yang paling kurang terpenuhi. Kedua subjek kurang lengkap 

dalam meliskan jawaban yang terstruktur sesuai dengan soal cerita mulai 

dari yang diketahui sampai kesimpulan. Pada saat wawancara berlangung 

kedua subjek ketika ditanya kebenaran dari penyelesaiannya mereka 

meyakini bahwa penyelesaiannya benar tetapi ketika diminta untuk 

menunjukkan bukti kebenaran jawabannya, mereka terlihat bingung dan 

tidak bisa menjelaskan dan membuktikannya karena belum 

memeriksanya kembali. 

 

 


