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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan deskripsi dan analisis data berpikir analitis pada bab sebelumnya, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir analitis subjek field independent dalam menyelesaikan 

masalah matematis materi persamaan linier dua variabel (SPLDV) 

a) Membedakan (differentiating) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh subjek field independent mampu 

membedakan atau mengklasifikasikan bagian yang penting dari soal. FI1 dan FI2 

membaca soal dengan cermat dan teliti, sehingga mampu menyebutkan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dalam SN1 dan SN2 dengan tepat saat diwawancara. Subjek FI1 

dan FI2 mampu menuliskan hal-hal penting tersebut pada lembar jawaban. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Anderson dan Krathwol yang menyatakan bahwa analisis 

dapat membentuk siswa mempunyai kemampuan membedakan fakta dari opini (realita 

dari imajinasi).89 Berdasarkan penjelasan tersebut, kedua subjek field independent 

mampu berpikir analitis dengan baik yaitu mampu membedakan bagian-bagian yang 

penting dari soal yang diberikan (apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan). 

                                                             
89 Septi Budi Sartika, Peningkatan Keterampilan Berpikir Analitis Siswa SMP Melalui 

Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis Keterampilan Proses Sain, dalam Prosiding Seminal Nasional 

tahun 2016 “Desain Pembelajaran Di Era Asean Economic”, 2015, hal. 343  
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Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan dua subjek field 

independent dalam membedakan bagian yang relevan dalam SN1 dan SN2 yaitu 

mampu menjelaskan keterkaitan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan dengan 

baik. Hal ini terlihat saat diwawancari oleh peneliti terkait SN1 dan SN2, subjek FI1 

dan FI2 menjawab dengan tepat, jelas dan sangat percaya diri. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Anderson dan Krathwol bahwa analisis dapat membentuk siswa mempunyai 

kemampuan membedakan materi yang relevan atau tidak dan menentukan ide-ide yang 

terkait satu sama lain.90 Sejalan dengan hal tersebut Winarti menyatakan menganalitis 

merupakan proses yang melibatkan proses memecah-mecah materi menjadi bagian-

bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antara bagian-bagian dan antara 

setiap bagian dan struktur keseluruhannya.91 

b) Mengorganisasi (organizing) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh subjek field independent mampu 

memilih konsep matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pada 

soal materi persamaan linier dua variabel (SPLDV). FI dan FD mampu memahami 

materi yang telah diajarkan dan memahami soal dengan dengan baik sehingga mampu 

memilih konsep yang tepat. Saat diwawancarai kedua subjek mampu menyebutkan dan 

menjelaskan konsep apa yang digunakan untuk menyelesaikan SN1 dan SN2 dengan 

baik yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Colin bahwa kemampuan berpikir analitis salah satunya dalam menentukan pilihan 

                                                             
90  Ibid 
91 Winarti, Profil Kemampuan Berpikir Analisis Dan Evaluasi Mahasiswa Dalam Mengerjakan 

Soal Konsep Kalor, (Jurnal Inovatif Dan Pembelajaran Fisika, Volume 2, Nomor 1, 2015), hal. 21 
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(opsi) ideal dengan melihat solusi terbaik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.92 

Dimana subjek filed independent mampu menyajikan konsep dan strategi yang 

dipilihnya untuk menyelesaikan SN1 dan SN2 pada lembar jawabannya masing-

masing dengan baik dan tepat. Selain itu, subjek field independent juga mampu 

menjelaskan langkah-langkah penyelesaian melalui wawancara dengan baik tanpa 

melihat lembar jawaban. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi 

menunjukkan bahwa subjek dengan gaya kognitif field independent cenderung 

memiliki proses berpikir konseptual. Proses berpikir konseptual adalah proses berpikir 

yang selalu menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki 

berdasarkan hasil pelajarannya selama ini.93  

Siswa yang selalu menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep yang telah 

dimilki berdasarkan hasil pelajarannya selama ini, dia juga pasti mampu dalam 

menyajikan atau menuliskan konsep yang dipilihnya untuk menyelesaikan soal pada 

lembar jawaban yang didasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kedua subjek field independent mampu menyajikan konsep yang 

telah dipilihnya untuk menyelesaikan masalah matematika. Seluruh subjek field 

independent mampu mengaitkan konsep yang dipilihnya dengan materi yang berkaitan 

dengan soal. Hal ini dapat dilihat FI1 dan FI2 mampu mengubah permasalahan dalam 

soal menjadi model matematika yaitu menjadi persamaan pertama dan persamaan 

                                                             
92 Efinda Sari, dkk, Pengaruh Penggunaan Media Tiga Dimensi Terhadap Kemampuan 

Berpikir Analitis Siswa Pembelajaran Tematik, (Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, volume 3, Number 2, 

2019), hal. 151 
93 Ardi Dwi Susandi, Santi Widyawati, Proses Berpikir Dalam Memecahkan Masalah Logika 

Matematika Ditinjau Dari Gaya Kognitif Field Independent Dan Field Dependent, (Numerical:Jurnal 

Matematika dan Pendidikan Matematika, Vol. 1, No 1, 2017), hal. 51 
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kedua pada SN1 dan SN2. Senada dengan pendapat Marini bahwa berpikir analitis 

merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai dalam matematika 

karena dapat membantu siswa berpikir secara logis mengenai hubungan antara konsep 

dan situasi yang dihadapinya dengan mudah.94 Hal ini diperkuat dengan pendapat 

Ngilawajan bahwa subjek field independent mengolah informasi yang ditunjukkan 

dengan mengaitkan informasi yang diterima dari soal dengan pengetahuan yang 

dimilikinya.95  

c) Memberikan atribut (attributing) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek field independent mampu 

membuktikan bahwa hasil penyelesaiannya sesuai dengan yang digunakan pada SN1 

dan SN2. Namun FI1 pada SN1 tidak membuktikan bahwa hasil telah sesuai dengan 

apa yang ditanyakan karena saat wawancara FI1 menjelaskan bahwa waktunya mepet 

dan sudah habis. Berdasarkan hasil wawancara subjek FI1 dan FI2 mampu 

mengungkapkan alasan bahwa mereka yakin dengan jawaban masing-masing dan 

untuk membuktikan bahwa jawaban yang ditulis benar maka subjek memeriksa 

kembali jawabannya, meneliti, mengulang langkah demi langkah penyelesaian. 

Sehingga subjek field independent mampu membuktikan bahwa hasil penyelesaiannya 

sesuai dengan yang ditanyakan. 

seluruh subjek field independent mampu menarik kesimpulan dari SN1 dan SN2 

dan menuliskan pada lembar jawaban. Subjek FI1 dan FI2 mampu menyebutkan 

                                                             
94 Rosidatul Ilma, dkk, “Profil Berpikir Analitis Maslah Aljabar Siswa Ditinjau…., hal.1 
95 Darma andreas ngilawajan, ‘Proses Berpikir Siswa SMA Dalam Memecahkan Masalah 

Materi ….hal. 80 
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kesimpulan dari SN1 dan SN2 melalui wawancara dengan tepat dan santai. Hardy 

mengungkapkan bahwa untuk dapat berpikir analitis diperlukan kemampuan berpikir 

logis dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu situasi. Menurut Sumarmo berpikir 

logis merupakan keterampilan yang dimiliki siswa dalam mengemukakan suatu 

kebenaran berdasarkan fakta.96 Berdasarkan pendapat tersebut maka kedua subjek field 

independent menggunakan kemampuan berpikir analitisnya dengan baik yaitu mampu 

memberikan bukti bahwa hasil penyelesaiannya telah sesuai dengan yang ditanyakan 

dan mampu menarik kesimpulan. 

 

2. Kemampuan berpikir analitis subjek field dependent dalam menyelesaikan 

masalah matematis materi persamaan linier dua variabel (SPLDV) 

a) Membedakan (differentiating) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh subjek field dependent mampu 

membedakan bagian yang penting dari SN1 dan SN2. Melalui wawancara  FD1 dan 

FD2 juga mampu menyebutkan yang diketahui dan yang ditanyakan. Dari dua subjek 

field dependent (FD), satu subjek yaitu FD1 menuliskan hal-hal  penting tersebut pada 

lembar jawaban yang meliputi diketahui dan apa yang ditanyakan. Subjek FD2 tidak 

menuliskan apa yang diketahui dengan apa yang ditanyakan pada lembar jawaban 

karena terlalu lama sehingga subjek langsung pada proses pengerjaan. Namun saat 

diwawancara oleh peneliti mampu menjawab apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan. Subjek FD cenderung berpikir secara global (menyeluruh) dalam 

                                                             
96 Aan Subhan Pamungkas, Yani Setiani, Peranan Pengetahuan Awal dan Self Esteem 

Matematis Terhadap Kemampuan Berpikir Logis Mahasiswa, (Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif 8 (1), 

2017, hal. 62 
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mengolah informasi yang diperoleh dari soal. Hal ini senada dengan Amstrong yang 

mengatakan bahwa individu FD mengadopsi suatu orientasi global untuk memahami 

dan memproses informasi.97 

Seluruh subjek field dependent belum mampu membedakan bagian yang relevan 

dalam soal yaitu menjelaskan keterkaitan antara yang diketahui dengan yang 

ditanyakan pada SN1 dan SN2. FD1 belum mampu menjelaskan keterkaitan antara 

yang diketahui dan ditanyakan. Hal ini dapat dilihat pada proses wawancara pada SN1 

subjek hanya diam, untuk SN2 subjek malah menyebutkan apa yang diketahui dana pa 

yang ditanyakan. FD2 juga belum mampu menjelaskan keterkaitan antara yang 

diketahui dengan apa yang ditanyakan. Hal ini dapat dilihat saat proses wawancara 

FD2 hanya menjawab tidak tahu. Hal ini sesuai belum sesuai  dengan pendapat 

Anderson dan Krathwol bahwa analitis dapat membentuk siswa mempunyai 

kemampuan membedakan materi yang relevan atau tidak dan menentukan ide-ide yang 

terkait satu sama lain.98 Berdasarkan penjelasan tersebut maka subjek field dependent 

belum menggunakan kemampuan berpikir dengan baik yaitu kedua subjek field 

dependent belum mampu membedakan bagian yang relevan dalam soal yaitu 

menjelaskan keterkaitan antara yang yang diketahui dengan yang ditanyakan pada SN1 

dan SN2 

 

                                                             
97 Lia Vendiagrys, dkk, Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Soal Setipe 

TIMSS Berdasarkan Gaya Kognitif Siswa Pada Pembelajaran Model Problem Based Learning, Unnes 

Journal Of Mathematics Education Research 4 (1), 2015, hal. 38 
98 Septi Budi Sartika dan Ernawati Zulikhatin Nuroh, Peningkatan Keterampilan Berpikir 

Analitis Siswa SMP Melalui Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis Keterampilan Proses Sains dalam 

Prosiding ….., hal. 343 
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b) Mengorganisasi (organizing) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan dua subjek field dependent 

dalam memilih konsep matematika dalam menyelesaikan SN1 dan SN2. FD1 dan FD2 

menyebutkan konsep yang akan digunakan dalam proses pemecahan masalah adalah 

menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Colin mengatakan bahwa kemampuan 

berpikir analitis salah satunya dalam menentukan pilihan (opsi) ideal dengan melihat 

solusi terbaik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.99 Berdasarkan pendapat Colin 

subjek field dependent mampu menggunakan analitisnya dalam memilih konsep yang 

digunakan untuk menyelesaikan SN1 dan SN2. Dimana subjek filed dependent mampu 

menyajikan konsep dan strategi yang dipilihnya untuk menyelesaikan SN1 dan SN2 

pada lembar jawabannya masing-masing dengan baik dan tepat. Selain itu, subjek field 

independent juga mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian melalui 

wawancara dengan cukup baik.  

Subjek field independent kurang mampu mengaitkan konsep yang dipilihnya 

dengan materi yang berkaitan dengan soal. Hal ini dapat dilihat FD1 belum mampu 

mengubah permasalahan dalam soal menjadi model matematika yaitu menjadi 

persamaan pertama dan persamaan kedua pada SN1 dan SN2. Namun pada lembar 

jawaban FD1 mampu menuliskan model matematika. Pada saat wawancara FD21 

menjawab bahwa model matematika yang ditulis bertanya kepada teman saya karena 

belum bisa mengubah masalah menjadi model matematika. Hal tersebut senada dengan 

pendapat Witkin mengatakan bahwa orang yang memiliki gaya kognitif field 

                                                             
99 Efinda Sari, dkk, “Pengaruh Penggunaan Media Tiga Dimensi Terhadap………. Hal. 151 
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dependent adalah orang yang berpikir global, menerima struktur atau informasi yang 

sudah ada, memiliki orientasi sosial, memilih profesi yang bersifat keterampilan sosial, 

cenderung mengikuti tujuan dan informasi yang sudah ada dan cenderung 

mengutamakan motivasi eksternal .100 Subjek FD2 mampu mengubah masalah menjadi 

model matematika dan mampu menyelesaikannya. Namun FD2 melakukan kesalahan 

pada saat penempatan titik pada satuan ribuan. Hal tersebut berakibat pada hasil dari 

proses penyelesaian pada SN1. Berdasarkan hasil analisis semua data, dapat 

disimpulkan bahwa kedua subjek field dependent belum menggunakan kemampuan 

berpikir analitisnya dengan baik yaitu kurang mampu mengaplikasikan startegi dan 

konsep matematika dalam menyelesaikan masalah matematika  

c) Memberikan atribut (attributing) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dua subjek field dependent belum 

mampu membuktikan bahwa hasil penyelesaian telah sesuai dengan apa yang 

ditanyakan. FDI menyatakan bahwa malas untuk mengoreksi kembali karena jawaban 

yang terlalu banyak. Seluruh subjek field dependent mampu menarik kesimpulan dari 

hasil penyelesaian SN1 dan SN2. FD1 dan FD2 mampu menarik kesimpulan kedua 

soal tersebut baik melalui wawancara dengan cukup baik maupun pada lembar 

jawaban. Menurut Siswanto berpikir logis dapat diartikan sebagai kemampuan siswa 

untuk menarik kesimpulan yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikan 

kesimpulan itu benar (valid) sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya 

                                                             
100 Muhamad Gina Nugraha, Santy Awalliyah, “Analisis Gaya Kognitif Field Dependent Dan 

Field….., hal. 72 
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yang sudah diketahui.101 Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Endra 

menunjukkan bahwa pada tahap memeriksa kembali, subjek FD cenderung tidak 

mampu hingga kurang mampu.102 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa subjek field dependent belum menggunakan berpikir analitis dengan baik yaitu 

belum mampu membuktikan apakah jawaban yang dituliskan telah sesuai dengan apa 

yang ditanyakan namun mampu menarik kesimpulan dari hasil penyelesaian. 

 

B. Persamaan dan perbedaan kemampuan berpikir analitis antara subjek field 

independent (FI) dan field dependent (FD) dalam menyelesaikan masalah 

matematis materi persamaan linier dua variabel (SPLDV) 

Hasil analisis data kemampuan berpikir antara subjek field independent dan field 

dependent dalam menyelesaikan masalah terdapat persamaan dan perbadaan. 

Persamaan dan perbedaan kemampuan berpikir analitisnya dapat dilihat dari beberapa 

aspek. Persamaan antara subjek FI dan FD yaitu sama-sama mampu membedakan 

bagian yang penting dalam soal yaitu mampu menyebutkan diketahui dan yang 

ditanyakan, mampu memilih konsep, mampu menyajikan konsep dalam lembar 

jawaban, mampu menjelaskan langkah-langkah dalam proses penyelesaian, serta 

mampu menarik kesimpulan. Sedangkan perbedaannnya yaitu FI mampu menjelaskan 

keterkaitan antara yang diketahui dengan apa yang ditanyakan dan membuktikan 

bahwa hasil penyelesaian telah sesuai dengan apa yang ditanyakan dimana hal tersebut 

                                                             
101 Budi Andriawan, Mega Teguh Budiarto, Identifikasi Kemampuan Berpikir Logis Dalam 

Pemecahan Masalah Matematika Pada Siswa Kelas VIII-1 SMO Negeri 2 Sidoarjo, (Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Matematika Volume 3 No 2, 2014), hal. 43 
102 Endra Ari Prabawa, Zaenuri, Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau….., hal. 

128 
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tidak mampu dilakukan oleh subjek FD. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

diketahui bahwa subjek field independent (FI) menunjukkan kemampuan berpikir 

analitis yang lebih baik dibanding subjek dengan gaya kognitif field dependent (FD). 

Hal ini sesuiai dengan pendapat Witkin yang menyatakan bahwa individu FI cenderung 

berpikir secara analitik.103 Siswa bergaya kognitif FD  memproses informasi secara 

global sehingga persepsinya mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Siswa 

bergaya kognitif FD cenderung memerlukan memerlukan instruksi atau petunjuk yang 

lebih jelas mengenai bagaimana memecahkan masalah.104 

                                                             
103 Elisabeth Kafiar, dkk  Proses Berpikir Siswa SMA dalam Memecahkan Masalah Matematika 

Pada Materi SPLTV Ditinjau….., Hal. 59 
104 Risky Cahyo Purnomo, dkk  Profil Kreativitas dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Ditinjau….., hal. 10 


