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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada BAB IV, maka 

pada bab ini akan disajikan pembahasan dari penelitian yang didapatkan mengenai 

“Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi ditinjau dari Disposisi Matematis 

Siswa Pada Materi Segiempat dan Segitiga Kelas VII di SMPN 1 Tugu 

Trenggalek”.   

A. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dengan Kategori Disposisi 

Matematis Tinggi 

Disposisi matematis siswa dikatakan baik jika siswa tersebut menyukai 

masalah-masalah yang merupakan tantangan serta melibatkan dirinya secara 

langsung dalam menemukan atau menyelesaikan masalah. Selain itu siswa 

merasakan dirinya mengalami proses belajar saat menyelesaikan tantangan 

tersebut.1 Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal dipengaruhi oleh 

disposisi matematis siswa hal ini diperkuat dengan pendapat bahwa disposisi 

matematis berkaitan dengan bagaimana siswa menyelesaikan masalah matematis.2 

Serta siswa yang memiliki disposisi matematis lebih tinggi memiliki kemampuan 

penyelesaian masalah yang lebih tinggi dari siswa yang memiliki disposisi yang 

                                                                 
1 Tri Nopriana, “Disposisi Matematis Siswa Melalui Model Pembelajaran Geometri Van 

Hiele,” dalam Jurnal Pendidikan Matematika & Matematika 1, no. 2 (2015): 82 
2 Andi Trisnowali, “Profil disposisi matematis siswa pemenang olimpiade pada tingkat 

Provinsi Sulawesi Selatan”, Journal of EST, 2015, hal 54 
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lebih rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa siswa yang 

mempunyai disposisi matematis lebih tinggi cenderung mempunyai kemampuan 

penyelesaian masalah yang lebih tinggi dari siswa yang mempunyai disposisi 

yang lebih rendah.3 

Dalam penelitian ini kemampuan berfikir tingkat tinggi dengan disposisi 

matematis tinggi subjek T1 dan subjek T2 termasuk dalam kategori sangat baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari analisis jawaban tes tulis dan hasil wawancara dari 

soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3 yang telah dilakukan oleh subjek 

T1 dan subjek T2. Dari analisis yang telah dilakukan pada soal nomor 1, 2, dan 3 

subjek T1 dan subjek T2 mampu memenuhi indikator menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta dengan baik disetiap soal. Kecuali subjek T1 pada 

soal 2 belum memenuhi indikator mencipta dengan baik karena membuat 

kesimpulan jawaban yang salah dari permasalahan yang telah diperoleh. Tetapi 

saat wawancara subjek T1 mampu menjelaskan alasannya dan mampu 

membenarkan kesimpulan yang benar pada soal nomor 2. Hal ini sesuai dengan 

indikator disposisi matematis siswa yaitu memiliki rasa percaya diri, gigih dan 

ulet, berpikir terbuka atau fleksibel, mempunyai minat dan keingintahuan, 

memonitor dan mengevaluasi proses berpikir dan kinerja diri sendiri, mampu 

menilai aplikasi matematika dalam bidang lain, serta mampu mengapresiasi peran 

matematika dalam budaya dan nilainya.4 

                                                                 
3 Mahmudi, “Tinjauan Asosiasi antara kemampuan Pemecahan Masala Matematis dan 

Disposisi Matematika”, Makalah Seminar Nasional Pendidikan Matematika, 2010, hal 10 
4 Gigieh Setyowati Putri Wardanny, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau 

dari Disposisi Matematika Siswa SMP 3 Kediri pada Materi Lingkaran Tahun Ajaran 2016/2017, 

Arrtikel Skripsi, Vol. 01 No. 8, 2017, hal 3 
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Indikator mencipta merujuk pada siswa dapat memyimpulkan jawaban sesuai 

dengan pertanyaan.5 Kemampuan mencipta berkaitan dengan kemampuan 

merancang suatu cara pengerjaan soal dan membuat langkah pengerjaan baru.6 

Siswa mampu memenuhi aspek mencipta pada setiap soal, dikarenakan siswa 

mampu menganalisis dan mengevaluasi dengan tepat pada ketiga soal yang telah 

diberikan. Menciptakan penyelesaian dapat dilakukan apabila siswa mampu 

menganalisis permasalahan dengan tepat, menentukan ide awal dengan tepat, serta 

memberikan bukti/alasan yang tepat.7 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa subjek dengan disposisi 

matematis tinggi memiliki kemampuan berfikir tingkat tinggi yang sangat baik. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Saryati, dkk (2020) yang menyatakan bahwa 

seorang siswa yang memiliki disposisi matematis tinggi biasanya mempunyai 

sikap kegigihan yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka 

hadapi dalam pembelajaran matematika.8 Penelitian Mahmudi (2010) 

mengemukakan bahwa siswa yang mempunyai disposisi matematis tinggi 

cenderung mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi 

daripada yang lainnya.9 Siswa yang memiliki disposisi matematis tinggi akan 

                                                                 
5 Hasyim,  Meylita, Febrika, “Analisis Hgher Order Thingking Skill (HOTS) Siswa Dalam 

Menyelesaikan Soal Open Ended Matematika”, dalam FIBONACCI: Jurnal Pendidikan 

Matematika, Vol. 1, No. 1 (2019), hal  60 
6 Kurniani,  Dian,  Roni Harimukti dan Nur Aisyah Jamil, “Kemampuan Berfikir Tingkat 

Tinggi Siswa SMP Di Kabupaten Jember Dalam Menyelesaikan Soal Berstandar PISA”, dalam 

Jurnal Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan 20, No. 2  (2016), hal. 153 
7 Prasetyani, Etika, Yusuf Hartono dan Ely Susanti, “Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi 

Siswa Kelas XI Dalam Pembelajaran Trigonomeetri Berbasis Masalah di SMA Negeri 18 

Palembang”, dalam jurnal Gantang 1, No. 1, hal 38. 
8 Muhammad Rifal, Koridun, Lambertus, “Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis 

Siswa MTs Ditinjau Dari Disposisi Matematis Siswa”, dalam jurnal Pembelajaran Berfikir 

Matematis,  Vol. 6, No. 1 (2021), hal 27. 
9 Mahmudi, “Tinjauan Asosiasi antara …, hal 9. 
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lebih gigih, tekun, dan berminat untuk mengeksplorasi hal-hal baru, memiliki 

pengetahuan lebih dibandingkan siswa yang tidak menunjukkan perilaku 

demikian. Dengan disposisi matematis yang tinggi maka akan membantu siswa 

tersebut mencapai hasil terbaiknya.10 

B. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dengan Kategori Disposisi 

Matematis Sedang 

Disposisi matematis berkaitan dengan bagaimana siswa tersebut memandang 

dan menyelesaikan masalah matematika, apakah percaya diri, tekun, minat, dan 

mampu berpikir secara fleksibel untuk mengeksplorasi berbagai alternatif 

penyelesaian masalah.11 Terdapat tujuh indikator disposisi matematis, yaitu rasa 

percaya diri, gigih dan tekun, berpikir terbuka atau fleksibel, minat dan 

keingintahuan, memonitor dan mengevaluasi proses berpikir dan kinerja diri 

sendiri, mampu menilai aplikasi matematika dalam bidnag lain, serta mampu 

mengapresiasi peran matematika dalam budaya dan nilainya.12 Apabila siswa 

tersebut kurang memenuhi satu dari ketujuh indikator tersebut, maka siswa 

termasuk dalam kategori disposisi matematis sedang.  

Hasil penelitian ini kemampuan berfikir tingkat tinggi dengan disposisi 

matematis sedang subjek S1 dan subjek S2 termasuk dalam kategori cukup baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari analisis jawaban tes tulis dan hasil wawancara dari 

soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3 yang telah dilakukan oleh subjek 

                                                                 
10 Fauziah Siti, Siti Nuraida, Mrchasan Lexbin, dan Rippi Maya, “Analisis Kemampuan 

Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP”, dalam 

Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif, Vo. 1, No. 2 (2018), hal. 205. 
11 Rifaatul Mahmuzah dan Aklimawati,”Mengembangkan Disposisi Matematis ...,” hal. 267 
12 Funun Salmaniah, Edy Yusmin, Asep Nursangaji,”Disposisi Matematis Siswa ...,” hal. 4 
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S1 dan subjek S2. Dari analisis yang telah dilakukan pada soal nomor 1, 2, dan 3 

subjek S1 dan subjek S2 mampu memenuhi beberapa indikator menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta dengan cukup baik disetiap soal. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Pada soal nomor 1 subjek S1 belum mampu memenui indikator menganalisis 

dengan baik karena subjek S1 melewatkan satu informasi yang diketahui dan 

salah dalam menentuka hal yang ditanyakan, subjek S1 mampu memenuhi 

indikator mengevaluasi dengan cukup baik dan S2 belum mampu memenuhi 

indikator mencipta dengan baik yaitu membuat kesimpulan jawaban yang 

salah dari permasalahan yang telah diperoleh karena dari awal subjek S1 salah 

menuliskan yang ditanyakan tetapi saat wawancara subjek S1 mampu 

membenarkan kesimpulan yang benar pada soal nomor 1.  

Sedangkan subjek S2 belum mampu memenui indikator menganalisis dengan 

baik karena subjek S2 melewatkan satu informasi yang diketahui, selain itu S2 

mampu memenuhi indikator mengevaluasi, dan mencipta dengan baik disoal 

nomor 1. 

2. Pada soal nomor 2 subjek S1 belum mampu memenuhi indikator menganalisis 

dengan baik karena subjek S1 melewatkan satu informasi yang diketahui, 

subjek S1 mampu memenuhi indikator mengevaluasi dengan cukup baik dan 

S2 belum mampu memenuhi indikator mencipta dengan baik yaitu membuat 

kesimpulan jawaban yang salah dari permasalahan yang telah diperoleh 

karena salah dalam proses pehitungan tetapi saat wawancara subjek S1 

mampu membenarkan kesimpulan yang benar pada soal nomor 2. 
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Sedangkan subjek S2 belum mampu memenui indikator menganalisis dengan 

baik karena subjek S2 melewatkan satu informasi yang diketahui dan salah 

mengurai satu informasi, subjek S1 mampu memenuhi indikator mengevaluasi 

dengan cukup baik dan S2 belum mampu memenuhi indikator mencipta 

dengan baik yaitu membuat kesimpulan jawaban yang salah dari 

permasalahan yang telah diperoleh karena dari awal subjek S2 salah dalam 

mengurai satu informasi. 

3. Pada soal nomor 3 subjek S1 dan S2 mampu memenuhi indikator 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dengan baik. Kecuali subjek S1 

belum memenuhi indikator menganalisis dengan baik karena tidak 

menyebutkan hal yang ditanyakan disoal tetapi subjek S1 mampu menjelaskan 

hal ditanyakan disoal dengan benar pada soal nomor 3. 

Dari deskripsi di atas diketahui bahwa subjek S1 dan S2 yang belum mampu 

memenuhi semua indikator kemampuan berfikir tingkat tinggi dengan baik, 

terutama indikator mencipta ketika membuat kesimpulan jawaban.  

Subjek tidak memenuhi indikator mencipta dikarenakan tidak memenuhi 

beberapa aspek analisis dan aspek evaluasi. Menciptakan penyelesaian dapat 

dilakukan apabila siswa mampu menganalisis permasalahan dengan tepat, 

menentukan ide awal dengan tepat, serta memberikan bukti/alasan yang tepat.13 

Kemunculan indikator menganalisis permasalahan terlihat dari penyelesaian yang 

ditulis siswa, yaitu mampu mengurai informasi, menggunakan konsep, serta 

langkah penyelesaian yang dilakukan benar, penyelesaian yang ditulis mengarah 

                                                                 
13 Prasetyani, Hartono dan Susanti, “Kemampuan Berfikir …,hal 38. 
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pada penyelesaian yang dimaksud pada soal, maka siswa tersebut dapat dikatakan 

mampu menganalisis permasalahan.14 Kemampuan evaluasi berkaitan dengan 

kemampuan memberikan penilaian terhadap solusi dan metode yang digunakan 

dalam menjawab soal, dan mengkritisi argument.15 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa kemampuan berfikir tingkat 

tinggi dengan disposisi matematis sedang subjek S1 dan subjek S2 termasuk 

dalam kategori cukup baik dalam meyelesaikan soal segiempat dan segitiga. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Rohana Qotrunnada, dkk (2020) yang menyatakan 

siswa yang memiiki disposisi matematis sedang mempunyai kemampuan 

pemechan yang cukup baik.16 Siswa yang memiliki disposisi matematis sedang 

tidak mampu memenuhi seluruh indikator pemahaman matematis. Hal ini 

dikarenakan siswa salah dalam memaknai suatu fakta yang ada pada soal, salah 

dalam menggunakan konsep dan salah dalam melakukan pengopersian.  Selain itu 

juga dapat disebabkan kurang telitinya siswa dalam melengkapi prosedur dalam 

jawaban yaitu ketidakteraturan dalam menulis atau mengurutkan langkah-langkah 

dalam penyelesaia jawaban, sehingga jawaban tidak tepat.17  

 

 

 

                                                                 
14 Ibid 
15 Kurniani,  Harimukti dan Jamil, “Kemampuan Berfikir …,hal 153 
16 Rohana Qotrunnada, dkk, “Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa ditinjau dari Disposisi 

Matematis Melalui Pendekatan Concrete Representational Abstract (CRA)”, dalam Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Matematika, Vol 6, No. 1 (2020), hal 36. 
17 Muhammad Rifal, Koridun, Lambertus, “Analisis Kemampuan …, hal 26 
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C. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dengan Kategori Disposisi 

Matematis Rendah 

Disposisi matematis berkaitan dengan bagaimana siswa tersebut memandang 

dan menyelesaikan masalah matematika, apakah percaya diri, tekun, minat, dan 

mampu berpikir secara fleksibel untuk mengeksplorasi berbagai alternatif 

penyelesaian masalah.18 Mengingat pentingnya disposisi matematis atau sikap 

positif siswa terhadap matematika dalam proses pembelajaran matematika, maka 

hal ini harus mendapat perhatian serius terutama bagi guru matematika. Namun 

kenyataannya, sebagian besar siswa menganggap matematika itu mata pelajaran 

yang paling sulit, baik siswa yang tidak berkesulitan belajar maupun siswa yang 

tidak berkesulitan belajar.19 Siswa dapat merasa hilang rasa kepercayaan dirinya 

apabila siswa tersebut gagal dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menyebabkan 

siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, tidak berani bertanya kepada guru, 

serta memilih untuk diam dan siswa tersebut cepat putus asa.20 Pandangan siswa 

yang negatif terhadap matematika berakibat pada berkurangnya minat dan 

keingintahuan siswa dalam mempelajari dan menyelesaikan masalah matematika 

sehingga disposisi matematis siswa menjadi rendah. Rendahnya disposisi 

matematis yang dimiliki siswa tersebut dapat menyebabkan kurangnya minat dan 

keingintahuan siswa dalam menyelesaikan masalah, sehingga hasil belajar yang 

diperoleh kurang baik.21 

                                                                 
18 Rifaatul Mahmuzah dan Aklimawati,”Mengembangkan Disposisi Matematis ...,” hal. 267 
19 Ibid  
20 Eris Siti Zaozah, dkk, “Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Disposisi Matematis Siswa 

Menggunakan Pendekatan Problem-Based Learning (PBL),” dalam Jurnal Pena Ilmiah2, no. 1 

(2017), hal. 783 
21 Fita Ristanti,”Kemampuan Berpikir Kritis ...,” hal. 38 
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Pada penelitian ini kemampuan berfikir tingkat tinggi dengan disposisi 

matematis rendah subjek R1 dan subjek R2 termasuk dalam kategori kurang baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari analisis jawaban tes tulis dan hasil wawancara dari 

soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3 yang telah diakukan oleh subjek R1 

dan subjek R2. Dari analisis yang telah dilakukan pada soal nomor 1, 2, dan 3 

subjek R1 dan subjek R2 mampu memenuhi beberapa indikator menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta dengan kurang baik disetiap soal. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Pada soal nomor 1, subjek R1 cukup mampu memenuhi indikator menganalisis 

karena R1 tidak menuliskan/mengurai informasi dilembar jawaban tetapi saat 

wawancara R1 cukup mampu menjelaskan informasi dengan baik selain itu R1 

mampu memenuhi indikator menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dengan 

baik. Sedangkan subjek R2 cukup mampu memenuhi indikator menganalisis 

karena R2 tidak menuliskan/mengurai informasi dilembar jawaban tetapi saat 

wawancara R1 cukup mampu menjelaskan informasi dengan baik namun 

belum mampu memenuhi indikator mengevaluasi karena salah dalam memilih 

metode atau merencanakan langkah-langkah penyelesaian dari soal dan subjek 

R2 belum mampu memenuhi indikator mencipta karena indikator 

mengevaluasi belum terpenuhi dengan baik. 

2. Pada soal nomor 2 subjek R1 dan subjek R2  belum mampu memenuhi 

indikator menganalisis dengan baik karena subjek R1 dan R2 mengalami 

kesulitan dan kesalahan dalam mengurai informasi dari soal selain itu belum 

mampu memenuhi indikator mengevaluasi karena salah dalam memilih metode 
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atau merencanakan langkah-langkah penyelesaian karena sejak awal R1 salah 

dalam mengurai informaasi sehingga R1 dan R2 juga belum mampu memenuhi 

indikator mencipta karena indikator mengevaluasi belum terpenuhi dengan 

baik. 

3. Pada soal nomor 3 subjek R1 cukup mampu memenuhi indikator menganalisis 

karena R1 tidak menuliskan/mengurai informasi dilembar jawaban tetapi saat 

wawancara R1 cukup mampu menjelaskan informasi dengan baik, selain itu R1 

mampu memenuhi indikator mengevaluasi dengan baik namun R1 belum 

mampu memenuhi indikator mencipta dengan baik yaitu membuat kesimpulan 

jawaban yang salah dari permasalahan yang telah diperoleh karena salah dalam 

proses pehitungan tetapi saat wawancara subjek R1 mampu membenarkan 

kesimpulan yang benar pada soal nomor 3. 

Sedangkan subjek R2 mampu memenuhi indikator mengganalisis dengan baik 

namun R2 belum mampu memenuhi indikator mengevaluasi karena salah 

dalam memilih metode atau merencanakan langkah-langkah penyelesaian dari 

soal dan subjek R2 belum mampu memenuhi indikator mencipta karena 

indikator mengevaluasi belum terpenuhi dengan baik dan keruntutan langkah 

penyelesaiannya salah sehingga tidak dapat menarrik kesimpulan jawaban 

dengan tepat. 

Dari deskripsi di atas diketahui bahwa subjek R1 dan R2 belum mampu 

memenuhi semua indikator kemampuan berfikir tingkat tinggi dengan baik, 

terutama indikator mengevaluasi dan mencipta.  
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Mengevaluasi dapat dilakukan apabila siswa mampu menganalisis 

permasalahan dengan tepat, memahami maksud pertanyaan dengan benar, serta 

memberikan alasan/bukti yang tepat. Sehingga jawaban yang dituliskan akan 

menjawab pertanyaan yang dimaksud.22 Kemunculan indikator mengevaluasi 

lebih rendah dibandingkan indikator menganalisis. Ini disebabkan karena tidak 

semua siswa dapat memutuskan, menilai, mendukung, menyangkal ataupun 

menuliskan kesimpulan dengan tepat. Mengevaluasi dapat dilakukan apabila 

siswa mampu menganalisis permasalahan dengan tepat, memahami maksud 

pertanyaan dengan benar, serta memberikan alasan/bukti yang tepat. Sehingga 

jawaban yang dituliskan akan menjawab pertanyaan yang dimaksud.23 Indikator 

mencipta merujuk pada siswa dapat menyimpulkan jawaban sesuai pertanyaan.24 

Menciptakan penyelesaian dapat dilakukan apabila siswa mampu menganalisis 

permasalahan dengan tepat, menentukan ide awal dengan tepat, serta memberikan 

bukti/alasan yang tepat.25 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa kemampuan berfikir tingkat 

tinggi dengan disposisi matematis rendah subjek R1 dan subjek R2 termasuk 

dalam kategori kurang baik dalam meyelesaikan soal segiempat dan segitiga. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Rohana Qotrunnada, dkk (2020) yang menyatakan 

siswa yang memiiki disposisi matematis rendah mempunyai kemampuan 

pemechan yang kurang baik.26 Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa 

siswa yang memiliki kemampuan lemah cenderung akan bersikap negatif terhadap 

                                                                 
22 Prasetyani, Hartono dan Susanti, “Kemampuan Berfikir …,hal 38. 

23 Ibid 
24 Hasyim,  Meylita, Febrika, “Analisis Hgher Order …, hal  61 
25 Prasetyani, Hartono dan Susanti, “Kemampuan Berfikir …,hal 38 
26  Rohana Qotrunnada, dkk, “Kemampuan Pemecahan …, hal 36. 
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matematika.27 Rendahnya sikap positif siswa terhadap matematika, rasa percaya 

diri dan keingintahuan siswa berdampak pada hasil pembelajaran yang rendah. 

Disposisi matematis merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan belajar 

matematika siswa.28 

                                                                 
27 Dedeh Tresnawati Choridah, “Peran Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Dan Berpikir Kreatif Serta Disposisi Matematis Siswa SMA,” dalam 

Jurnal Ilmiah Program Studi Matematika STKIP Siliwang Bandung 2, no. 2 (2018): 200 18 
28 Tri Nopriana, “Disposisi Matematis …, hal.84. 
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