
185 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

  

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai : Pembahasan Hasil Penelitian 

dan Persamaan serta Perbedaan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa yang 

Memiliki Gaya Kognitif Field Independent (FI) dan Field Dependent (FD). 

A. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dengan Gaya Kognitif Field 

Independent (FI) 

Setelah dianalisis berdasarkan indikator kemampuan komunikasi 

matematis, subjek-subjek yang memiliki gaya kognitif Field Independent (FI) 

mampu memecahkan soal dengan baik, mulai dari proses pengerjaan hingga 

ditemukan hasil akhir. Subjek FI mampu menuliskan jawaban akhir dengan benar 

pada tiap-tiap soal yang diberikan. Karakteristik subjek FI mampu memecahkan 

masalah secara lebih mandiri sesuai dengan kemampuannya dan lebih percaya diri 

dengan hasil pekerjaannya, sesuai dengan pendapat Witkins bahwa siswa dengan 

gaya kognitif FI lebih mandiri dan tidak terpengaruh dengan situasi lingkungan.71 

Individu dengan gaya kognitif FI mampu memahami permasalahan pada soal, 

melakukan proses pemecahan masalah dan menemukan jawaban akhir dengan 

tepat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dona Dinda Pratiwi, 

Imam Sujadi dan Pangadi bahwa individu dengan gaya kognitif FI lebih mampu 

menganalisis informasi yang kompleks dan mampu mengorganisasikannya untuk 

                                                           
71 Aulia Trisna Ningsih, Kemampuan Komunikasi Matematis pada Pembelajaran Model 

Number Head Together Berdasarkan Gaya Kognitif Siswa Kelas VIII, (Semarang : Skripsi 

Diterbitkan, 2016), hal. 12-13 
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memecahkan masalah.72 Suryanti juga menyatakan bahwa siswa FI mampu 

menganalisis dan lebih sistematis dalam menerima informasi dari lingkungan.73 

Berdasarkan penemuan penelitian dapat diketahui bahwa subjek FI telah 

memenuhi seluruh indikator kemampuan komunikasi matematis pada tiap-tiap 

soal yang dikerjakannya. Indikator pertama yaitu memahami inti permasalahan 

dari soal yang diberikan. Subjek FI mampu memahami inti dari permasalahan 

pada soal dengan cara menuliskan apa saja yang diketahui dan menentukan apa 

yang ditanyakan dengan lengkap dan jelas. Pada saat wawancara pun subjek FI 

mampu menyebutkan kembali apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Yaumil Sitta yang menyatakan bahwa salah satu 

indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu menjelaskan situasi  

permasalahan dengan menyatakan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan.74 

Selanjutnya subjek FI mampu menemukan ide matematis yang digunakan 

untuk memecahkan masalah pada tiap soal yang diberikan. Ide matematis tersebut 

muncul berdasarkan hal-hal yang diketahui pada soal dan dituliskan pada lembar 

jawaban serta dijelaskan oleh subjek FI pada saat wawancara dengan peneliti. Hal 

tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Romberg dan Chair bahwa 

kemampuan komunikasi matematis ialah kemampuan untuk menghubungkan 

                                                           
72 Dona Dinda Pratiwi, et. all., Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Pemecahan 

Masalah Matematika Sesuai dengan Gaya Kognitif pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2012/2013, Jurnal Pembelajaran Matematika, Vol. 1, No. 5, Tahun 2013, hal. 

527 
73 Aulia Trisna Ningsih, Kemampuan Komunikasi Matematis pada Pembelajaran Model 

Number Head Together…, (Semarang : Skripsi Diterbitkan, 2016), hal. 14 
74 Yaumil Sitta, dkk., Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswab dalam 

Pemecahan Masalah Matematika pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) 

Ditinjau dari Gaya Kognitif, Jurnal Pendidikan Pendidikan Paedagogia, Vol. 20, No. 1, Februari 

2017, p-ISSN 0126-4109, e-ISSN 2549-6670, hal. 82 
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benda nyata, gambar dan diagram ke dalam ide matematika.75 Selain itu subjek FI 

juga mampu menjelaskan alasannya kenapa memilih ide-ide matematika yang 

digunakan tersebut pada saat wawancara, sebagaimana yang dinyatakan oleh 

NCTM bahwa standar kemampuan komunikasi matematis bagi siswa SMP salah 

satunya adalah memberi alasan terhadap suatu pernyataan untuk mempertahankan 

pendapatnya.76  

Subjek FI kemudian menuliskan proses pemecahan masalah dari awal 

hingga ditemukan jawaban akhirnya pada setiap soal yang diberikan. Jawaban 

yang dihasilkannya pun benar. Selain mampu menuliskannya di lembar jawaban, 

subjek FI juga mampu menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut 

secara runtut pada saat wawancara dengan peneliti. Berdasarkan hal tersebut, 

subjek FI telah memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu 

menjelaskan hasil pekerjaan secara logis, yang sesuai dengan pendapat NCTM 

mengenai standar kemampuan komunikasi matematis yaitu mampu 

mengkomunikasikan pemikiran matematis (mathematical thinking) secara logis 

dan jelas kepada teman-teman, guru dan orang lain.77 Subjek FI mampu 

menjelaskan dengan baik tentang situasi dari permasalahan yang akan dipecahkan 

dengan memanfaatkan apa yang telah diketahui dengan baik dan benar. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat NCTM dan NCEE yang mengungkapkan bahwa 

standar kemampuan komunikasi matematis bagi siswa SMP salah satunya adalah 

                                                           
75 Abd. Qohar, Pengembangan Instrumen Komunikasi Matematis untuk Siswa SMP, LSM 

XIX Lomba dan Seminar Matematika, ISBN : 978-979-17763-3-2, hal. 46 
76 Marselina Noviyanti, Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP Kanisius Gayam 

Yogyakarta Kelas VII C dalam Konteks Operasi Hitung Bentuk Aljabar, Skripsi : Universitas 

Sanata Dharma Yogyakarta, 2017, hal 22 
77 NCTM, Principle and Standar for School Mathematics, (The National Council of 

Teacher of Mathematics, 2000), hal. 60 
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menjelaskan aspek-aspek solusi masalah yang disusun dengan jelas, baik secara 

lisan maupun tulisan.78 

Pada saat menuliskan proses pemecahan masalah, tentu saja subjek FI 

menuliskan simbol-simbol matematika untuk mencari jawaban akhir pada tiap-

tiap soal. Simbol-simbol yang dituliskan berupa simbol-simbol untuk menyatakan 

sisi-sisi pada bangun datar maupun kalimat pada soal dan kemudian diubah ke 

dalam simbol matematika supaya lebih singkat. Pada saat wawancara subjek FI 

juga dapat menjelaskan istilah-istilah dari simbol-simbol yang digunakan. 

Berdasarkan hal tersebut subjek FI telah memenuhi indikator memanfaatkan 

simbol-simbol matematika dan memahami istilah-istilah dalam bahasa 

matematika. Hal itu sesuai dengan pendapat Kevin bahwa kemampuan 

komunikasi matematis tulis bisa berupa kemampuan penulisan bentuk simbol, 

sistematika cara menulis hingga menemukan hasil akhir, dan menggunakan 

simbol sesuai fungsi.79 Subjek FI mampu mengevaluasi atau melihat kembali 

proses pemecahan masalah dari awal hingga ditemukan hasil akhir pada tiap-tiap 

soal dengan baik. Pada saat wawancara subjek FI juga menyatakan bahwa dirinya 

telah meneliti kembali pekerjaannya dan juga yakin dengan jawaban yang telah 

dituliskan. Hal itu sesuai dengan pendapat LACOE (Los Angeles Country of 

                                                           
78 Marselina Noviyanti, Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP…, Skripsi : 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017, hal 22 
79 Kevin Houston, 2009, How to Think Like a Mathematician : A Companion to 

Undergraduate Mathematics, New York : Cambridge University Press, hal. 34 
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Education) bahwa salah satu bentuk komunikasi matematis adalah kemampuan 

untuk mengevaluasi.80 

 

B. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dengan Gaya Kognitif Field 

Dependent (FD) 

Setelah dianalisis berdasarkan indikator kemampuan komunikasi 

matematis, subjek-subjek yang memiliki gaya kognitif Field Dependent (FD) 

mampu melakukan serentetan proses pemecahan masalah dari masing-masing soal 

yang diberikan sampai ditemukan hasil akhirnya walaupun tidak semua soal dapat 

dijawab dengan benar. Subjek FD dalam memecahkan masalah matematika 

dilakukan dengan cara-cara biasa seperti yang sudah pernah diketahui. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Bilal Atasoy, Guyur Tolga dan Sibel Somyurek 

bahwa individu FD lebih suka menyelesaikan sesuatu dengan cara yang telah 

ditetapkan.81 Subjek FD dalam memecahkan masalah matematika lebih mampu 

jika dibantu oleh orang lain, seperti dalam hal memahami permasalahan dalam 

soal. Temuan tersebut sesuai dengan pernyataan Witkins bahwa siswa dengan 

gaya kognitif FD cenderung membutuhkan penguatan dan menggantungkan pada 

lingkungan dan sosial.82 Subjek FD kurang mampu menghubungkan bagian-

bagian terpisah dari gambar untuk memecahkan masalah, sebagaimana yang 

                                                           
80 Chrisna Sinaga, Kemampuan Komunikasi Matematika (Communication Mathematics 

Ability, 2017, 

https://www.researchgate.net/publication/321835644_Kemampuan_Komunikasi_Matematika_Co

mmunication_Mathematics_Ability, diakses 26 Okt 2019 
81 Dona Dinda Pratiwi, et. all., Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Pemecahan 

Masalah Matematika Sesuai dengan Gaya Kognitif…, Jurnal Pembelajaran Matematika, Vol. 1, 

No. 5, Tahun 2013, hal. 527 
82 Aulia Trisna Ningsih, Kemampuan Komunikasi Matematis pada Pembelajaran Model 

Number Head Together…, (Semarang : Skripsi Diterbitkan, 2016), hal. 12-13 

https://www.researchgate.net/publication/321835644_KEMAMPUAN_KOMUNIKASI_MATEMATIKA_COMMUNICATION_MATHEMATICS_ABILITY
https://www.researchgate.net/publication/321835644_KEMAMPUAN_KOMUNIKASI_MATEMATIKA_COMMUNICATION_MATHEMATICS_ABILITY
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dinyatakan oleh Arend bahwa siswa dengan gaya kognitif FD mempersepsi 

sesuatu secara menyeluruh dan bukan sebagian-sebagian.83 Hal tersebut juga 

didukung oleh penelitian Dinda Pratiwi, Imam Sujadi dan Pangadi bahwa individu 

FD lebih cenderung hanya menerima informasi dan tidak mampu 

mengorganisasikannya kembali.84 

Berdasarkan penemuan penelitian dapat diketahui bahwa subjek FD belum 

memenuhi seluruh indikator kemampuan komunikasi matematis pada tiap-tiap 

soal yang dikerjakannya. FD mampu memenuhi indikator pertama pada 

kemampuan komunikasi matematis yaitu memahami inti permasalahan dari soal 

yang diberikan. Subjek FD mampu memahami inti dari permasalahan pada soal 

dengan cara menuliskan maupun menyebutkan apa saja yang diketahui dan 

menentukan apa yang ditanyakan dengan lengkap dan jelas. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Yaumil Sitta yang menyatakan bahwa salah satu indikator kemampuan 

komunikasi matematis yaitu menjelaskan situasi / permasalahan dengan 

menyatakan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan.85 

Selanjutnya subjek FD mampu menemukan ide matematis yang digunakan 

untuk memecahkan masalah pada tiap-tiap soal yang diberikan. Ide matematis 

tersebut dituliskan pada lembar jawaban serta dijelaskan oleh subjek FD pada saat 

wawancara dengan peneliti. Hal tersebut sesuai dengan pendapat LACOE (Los 

                                                           
83 Ibid, hal. 13 
84 Dona Dinda Pratiwi, et. all., Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Pemecahan 

Masalah Matematika Sesuai dengan Gaya Kognitif…, Jurnal Pembelajaran Matematika, Vol. 1, 

No. 5, Tahun 2013, hal. 527 
85 Yaumil Sitta, dkk., Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis…, Jurnal Pendidikan 

Pendidikan Paedagogia, Vol. 20, No. 1, Februari 2017, p-ISSN 0126-4109, e-ISSN 2549-6670, 

hal. 82 
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Angeles Country of Education) yang mengungkapkan bahwa salah satu bentuk 

dari komunikasi matematika adalah kemampuan merefleksikan ide-ide 

matematika.86 Selain itu subjek FD juga mampu menjelaskan alasannya kenapa 

memilih ide-ide matematika yang digunakan tersebut pada saat wawancara, 

sebagaimana yang dinyatakan oleh NCTM bahwa standar kemampuan 

komunikasi matematis bagi siswa SMP salah satunya adalah memberi alasan 

terhadap suatu pernyataan untuk mempertahankan pendapatnya.87  

Subjek FD kemudian menuliskan proses pemecahan masalah dari awal 

hingga ditemukan jawaban akhirnya pada setiap soal yang diberikan, walaupun 

masih terdapat kesalahan jawaban pada beberapa nomor. Selain mampu 

menuliskannya di lembar jawaban, subjek FD juga mampu menjelaskan langkah-

langkah pemecahan masalah tersebut secara runtut pada saat wawancara dengan 

peneliti. Berdasarkan hal tersebut, subjek FD telah memenuhi indikator 

kemampuan komunikasi matematis yaitu menjelaskan hasil pekerjaan secara 

logis, yang sesuai dengan pendapat NCTM mengenai standar kemampuan 

komunikasi matematis yaitu mampu mengkomunikasikan pemikiran matematis 

(mathematical thinking) secara logis dan jelas kepada teman-teman, guru dan 

orang lain.88 Subjek FD kurang mampu menjelaskan dengan baik tentang situasi 

dari permasalahan yang akan dipecahkan dengan memanfaatkan apa yang telah 

diketahui dengan baik dan benar. Dalam hal ini subjek FD masih kurang 

                                                           
86 Rizki Wulandari, Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Ditinjau dari Gaya 

Belajar dalam Menyelesaikan Soal Materi Lingkaran Kelas VIII-A MTs Assyafi’iyah Gondang 

Tulungagung, (Tulungagung : Skripsi Diterbitkan, 2019), hal. 121 
87 Marselina Noviyanti, Kemampuan Komunikasi Matematis…, Skripsi : Universitas 

Sanata Dharma Yogyakarta, 2017, hal 22 
88 NCTM, Principle and Standar for School Mathematics, (The National Council of 

Teacher of Mathematics, 2000), hal. 60 
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memahami bagaimana cara untuk menentukan luas daerah yang diarsir pada 

gambar di soal, sehingga jawabannya juga salah. 

Pada saat menuliskan proses pemecahan masalah, tentu saja subjek FD 

menuliskan simbol-simbol matematika untuk mencari jawaban akhir pada tiap-

tiap soal. Simbol-simbol yang dituliskan berupa simbol-simbol untuk menyatakan 

sisi-sisi pada bangun datar maupun kalimat pada soal dan kemudian diubah ke 

dalam simbol matematika supaya lebih singkat. Pada saat wawancara subjek FD 

juga dapat menjelaskan istilah-istilah dari simbol-simbol yang digunakan. 

Berdasarkan hal tersebut subjek FD telah memenuhi indikator memanfaatkan 

simbol-simbol matematika dan memahami istilah-istilah dalam bahasa 

matematika. Hal itu sesuai dengan pendapat Kevin bahwa kemampuan 

komunikasi matematis tulis bisa berupa kemampuan penulisan bentuk simbol, 

sistematika cara menulis hingga menemukan hasil akhir, dan menggunakan 

simbol sesuai fungsi.89 Subjek FD belum mampu mengevaluasi atau melihat 

kembali proses pemecahan masalah dari awal sehingga hasil akhir pada beberapa 

soal masih salah. Pada saat wawancara subjek FD juga menyatakan bahwa dirinya 

belum meneliti kembali pekerjaannya. Sehingga pada indikator ini kemampuan 

subjek FD dalam hal evaluasi masih sangat kurang.  

Berdasarkan temuan penelitian terdapat irisan antara subjek Field 

Independent dan subjek Field Dependent yaitu subjek dengan gaya kognitif Field 

Independent (FI) telah memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi 

                                                           
89 Kevin Houston, 2009, How to Think…, New York : Cambridge University Press, hal. 

34 
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matematis (I-1 – I-6) dalam memecahkan masalah matematika pada materi 

segitiga. Sedangkan subjek dengan kognitif Field Dependent (FD) hanya 

memenuhi 3 indikator kemampuan komunikasi matematis (I-1 – I-3). Setelah 

diiriskan terlihat bahwa indikator yang berhasil dipenuhi oleh subjek FI dan FD 

dalam memecahkan masalah matematika pada materi segitiga adalah indikator I-1 

sampai I-3. 

 

 


