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ABSTRAK
Levi Lawrence. 2020. Profil Pemecahan Masalah Non Rutin Barisan Bilangan
Berdasarkan Gaya Berpikir (Studi Kasus: Empat Mahasiswa Pendidikan
Matematika Universitas Sanata Dharma Angkatan 2017). Skripsi. Program
Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematikan dan IPA,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis profil
pemecahan masalah non rutin barisan bilangan berdasarkan gaya berpikir.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah empat
mahasiswa Pendidikan Matematika 2017 Universitas Sanata Dharma dengan gaya
berpikir Sekuensial Konkret (SK), Sekuensial Abstrak (SA), Random Abstak (RA),
dan Random Konkret (RK). Pengumpulan data dilakukan dengan angket, tes dan
wawancara. Teknik analisis data meliputi reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, dan
menyusun hipotesis kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mahasiswa SK mampu memahami
permasalahan C4 dan C5 tetapi memahami informasi permasalahan C6 secara
terlalu apa adanya, membuat rencana penyelesaian secara bertahap, menyelesaikan
masalah secara bertahap menggunakan informasi-informasi yang diterima melalui
alat indra secara langsung tanpa menganalisis makna implisit, serta tidak
memeriksa kembali jawaban (2) Mahasiswa SA mampu memahami permasalahan
C5 dan C6 tetapi kurang teliti memahami permasalahan C4, membuat rencana
penyelesaian secara bertahap, menyelesaikan masalah secara bertahap dengan
membuat ide/dugaan berdasarkan analisis fakta-fakta, serta memeriksa kembali
argumen yang digunakan. (3) Mahasiswa RA mampu memahami permasalahan C5,
kurang teliti memahami
permasalahan C4, belum mampu memahami
permasalahan C6, membuat rencana penyelesaian secara tidak bertahap, tidak
mampu membuat rencana penyelesaian masalah C6, menyelesaikan masalah
dengan membuat ide/dugaan berdasarkan analisis fakta-fakta, menyelesaikan
permasalahan C4 secara tidak bertahap, mengikuti dorongan hati dalam
menyelesaikan permasalahan C5, tidak mampu menyelesaikan permasalahan C5
dan C6, serta memeriksa kembali solusi yang diperoleh. (4) Mahasiswa RK mampu
memahami permasalahan C4 dan C6, belum mampu memahami permasalahan C5,
membuat rencana penyelesaian permasalahan C4 dan C6 secara bertahap,
mengikuti dorongan hati dalam membuat rencana penyelesaian permasalahan C6,
membuat rencana penyelesaian permasalahan C5 secara tidak bertahap,
menyelesaikan permasalahan C4 secara bertahap, menyelesaikan permasalahan C5
dan C6 secara tidak bertahap, menyelesaikan masalah menggunakan informasiinformasi yang diterima melalui alat indra secara langsung tanpa menganalisis
makna implisit, mengikuti dorongan hati dalam menyelesaikan permasalahan C5,
tidak mampu menyelesaikan permasalahan C6, memeriksa kembali solusi
permasalahan C4 dengan menurunkannya menggunakan cara lain, serta tidak
memeriksa jawaban permasalahan C5.
Kata Kunci: Pemecahan masalah, Barisan Bilangan, Gaya berpikir
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ABSTRACT
Levi Lawrence. 2020. Profile of Non Routine Problem Solving of Number
Sequence based on Mind Style (Case Study: Four Students of Mathematics
Education at Sanata Dharma University batch 2017). Undergraduate Thesis.
Mathematics Education Study Program, Faculty of Teacher Training and
Education, Sanata Dharma University, Yogyakarta.
This study aims to describe and analyze the profile of non routine problem
solving of number sequence based on mind style. This research is a qualitative
research. The subjects were four mathematics education students batch 2017 at
Sanata Dharma University who had Concrete Sequential (CS), Abstract Sequential
(AS), Abstract Random (AR), and Concrete Random (CR) mind styles. Data
collection is done by questionnaires, tests and interviews. Data analysis techniques
include data reduction, categorization, synthesis, and working hypothesis.
The results showed that (1) CS student are able to understand C4 and C5
problems but understanding information of the C6 problem too as they are, make
plans to solve the problems gradually, solving problems step by step using
informations received through the senses directly without analyzing the implicit
meaning and interpreted as they are, and not rechecking the answers. (2) AS student
is able to understand C5 and C6 problems but do not thoroughly understand C4
problem, make plans to solve problems gradually, solve problems step by step by
making ideas/supposes based on facts analysis, and looking back the answers by
checking arguments used. (3)AR students are able to understand the C5 problem,
do not thoroughly understand C4 problems, unable to understand C4 and C6
problems, make plans to solve C4 and C5 problems in stages, unable to make
solving plans for C6 problem, solving C4 problem incrementally, follow the impulse
to solve C5 problem, solving problems by making ideas/conjectures based on
analysis of facts, unable to solve C5 and C6 problems, and rechecking the solution
obtained. (4) CR students are able to understand C4 and C6 problems but have not
been able to understand C5 problem, make plans to solve C4 and C6 problems
gradually, follow the impulse in making plans to solve C6 problem, make plans for
solving C5 problem are not gradual, solving C4 problem gradually, solving C5 and
C6 problems not in stages, solve problems using information received through the
senses directly without analyzing the implicit meaning and interpret them as they
are, follow impulses to solve C5 problem, unable to solve C6 problems, rechecking
the solution of C4 problem by deriving them in other ways and not rechecking the
C5 problem answers, not rechecking the C5 problem answers.

Keyword: Problem Solving, Number sequence, Mind Styles
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sangat penting
dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Senada dengan pendapat Yuliati
(2013, p. 1) yang menyatakan bahwa matematika adalah ilmu universal yang
melingkupi berbagai bidang dalam kehidupan. Matematika banyak digunakan
untuk membantu memecahkan masalah dalam kehidupan manusia, seperti
halnya dalam perhitungan, pengukuran, pengoptimalan, peramalan, dan lain
sebagainya. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan matematika memberikan
kesimpulan atau kebenaran berdasarkan alasan-alasan yang logis. Kamal (2018,
p. 3) berpendapat bahwa seseorang akan merasa mudah memecahkan masalah
dengan bantuan matematika. Dengan demikian, matematika perlu dibekalkan
kepada peserta didik dan sampai batas tertentu matematika perlu dikuasai oleh
setiap orang, khususnya di kalangan pendidik baik penerapannya maupun pola
pikirnya (Setyawan & Rahman, 2013, p. 141).
Menurut National Council of Teacher of Mathematics (Cahyani &
Setyawati, 2017, p. 151), proses berfikir matematika dalam pembelajaran
matematika meliputi lima kompetensi standar utama yaitu kemampuan
penalaran, kemampuan koneksi, kemampuan komunikasi, kemampuan
representasi, dan kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan
masalah dalam matematika merupakan kemampuan matematis yang
membutuhkan tingkat pemikiran yang tinggi. Kemampuan pemecahan masalah
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matematika sangat perlu dimiliki setiap orang sebagai bekal dalam menghadapi
persoalan-persoalan di dunia nyata. Menurut Masfuah dan Pratiwi (2018, p.
179), kemampuan pemecahan masalah harus dibekalkan kepada siswa, bukan
hanya digunakan untuk menyelesaikan konsep matematis dan menjawab soal
tentang pembelajaran yang hanya membutuhkan aspek kognitif, tetapi
digunakan siswa sebagai bekal menyelesaikan segala permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari, yang melibatkan berbagai elemen maupun persoalan
yang kompleks. Hingga kini, pemecahan masalah masih menjadi salah satu
fokus tujuan pembelajaran matematika dalam Kurikulum pendidikan di
Indonesia. Hal tersebut terlihat dari setiap kompetensi dasar terkait suatu topik
matematika yang juga dilengkapi dengan kompetensi dasar terkait penyelesaian
masalah pada topik tersebut.
Masalah dalam matematika secara umum dapat dibedakan menjadi dua
jenis, yaitu masalah rutin dan masalah non rutin. Sebagian besar literatur
menyatakan bahwa masalah non rutin merupakan masalah yang paling cocok
untuk digunakan dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah
matematika. Masalah non rutin merupakan masalah yang membutuhkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, menuntut kemampuan penalaran dan
analisis yang mendalam serta tidak dapat diselesaikan dengan cara yang biasa
matematika (Yazgan, 2016, p.101; Ningsih, 2016, p. 8; Utari, Arista, & Fitri,
2016, p. 542). Guru memegang peran penting dalam perkembangan
kemampuan pemecahan masalah matematika yang dimiliki siswa. Oleh karena
itu, guru dituntut untuk terampil dalam memecahkan masalah non rutin
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matematika. Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru, salah satu standar kompetensi utama yang harus dimiliki
seorang guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional seorang
guru meliputi kemampuan guru dalam menguasai materi, struktur, konsep, dan
pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Dengan
demikian, sebagai calon guru matematika, mahasiswa program studi pendidikan
matematika dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam bidang studi
matematika, terutama terkait kemampuan pemecahan masalah non rutin
matematika.
Salah satu mata kuliah di Universitas Sanata Dharma yang memfasilitasi
mahasiswa pendidikan matematika untuk menyiapkan diri dalam menguasai
kemampuan yang berkaitan dengan bidang studinya ialah Pembelajaran
Matematika SMA dan SMK. Mata kuliah tersebut ditempuh mahasiswa
program studi pendidikan matematika pada semester V. Berdasarkan Rencana
Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Pembelajaran Matematika SMA
dan SMK, tujuan diadakannya mata kuliah tersebut adalah untuk membekali
mahasiswa dengan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan
pembelajaran matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran
matematika di SMA dan SMK. Melalui mata kuliah tersebut mahasiwa dapat
melatih diri untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah
matematika pada materi-materi SMA dan SMK, salah satunya adalah materi
barisan bilangan.
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Barisan bilangan adalah salah satu topik matematika yang dipelajari oleh
peserta didik pada jenjang pendidikan sekolah menengah. Barisan bilangan
dapat diartikan sebagai suatu urutan bilangan yang ditentukan oleh suatu aturan.
Mempelajari barisan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari
untuk menyelesaikan permasalah yang berkaitan dengan perkembangan atau
perubahan suatu nilai yang membentuk pola tertentu. Sebagai seorang calon
guru, mahasiswa pendidikan matematika harus mampu menguasai materi,
struktur, konsep dan pola pikir yang berkaitan dengan materi barisan bilangan.
Selain itu, barisan bilangan juga merupakan salah satu materi yang digunakan
dalam soal tes seleksi masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau
mendaftar sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, mahasiswa pendidikan
matematika sangat perlu memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik
dalam materi barisan bilangan.
Pemecahan masalah yang dilakukan mahasiswa tentu sangat bergantung
pada cara mereka berpikir dalam mencari dan mengelola informasi. Setiap
mahasiswa tentu memiliki keunikan tersendiri dalam cara berpikir. Keunikan
cara berpikir tersebut selanjutnya disebut sebagai gaya berpikir. Menurut
Anthony F. Gregorc, Ph. D., seorang peneliti, dosen, konsultan, penulis dan
presiden dari Gregorc Associates, Inc., terdapat empat jenis gaya berpikir, yaitu
Sekuensial Konkret (SK), Sekuensial Abstrak (SA), Random Abstrak (RA), dan
Random Konkret (RK). DePorter, (2010, p. 46), mengatakan bahwa tidak ada
gaya berpikir yang bisa secara utuh mewakili satu individu. Maksud dari
pernyataan tersebut adalah setiap individu pada dasarnya memiliki keempat
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jenis gaya berpikir tersebut dalam dirinya, namun beberapa gaya berpikir
mendominasi dari yang lainnya. Gaya berpikir yang dominan tersebut tentu
dapat mempengaruhi mahasiswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal
itu yang melatarbelakangi keunikan pemecahan masalah yang dilakukan oleh
mahasiswa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Patimah dan Murni
(2017, p. 115), ditemukan fakta bahwa setiap siswa memiliki gaya berpikir yang
berbeda-beda yang kemudian berpengaruh terhadap cara siswa mengolah
informasi dan menyelesaikan permasalahan.
Penting bagi seorang mahasiswa menyadari gaya berpikir yang dominan
dalam dirinya. Dengan menyadari hal tersebut, seorang mahasiswa akan
semakin mampu menerima dan memahami keunikan pribadinya dalam
mengikuti proses perkuliahan. Selain itu, mengetahui karakteristik gaya
berpikir yang dimiliki juga dapat membuat para mahasiswa mengetahui hal-hal
yang perlu dikembangkan dalam dirinya,

terutama

yang berkaitan

kemampuannya dalam memecahkan masalah. Disisi lain, bagi para tenaga
pengajar, mengetahui karakteristik gaya berpikir mahasiswa akan dapat
mempermudah mereka dalam menciptakan proses perkuliahan yang mampu
mendukung mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan
masalah yang dimiliki sesuai gaya berpikirnya.
Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasa perlu untuk melakukan
penelitian terkait profil mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika
Universitas Sanata Dharma dalam memecahkan masalah non rutin matematika
terkait materi barisan bilangan berdasarkan gaya berpikirnya. Penelitian ini
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berjudul “Profil Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sanata
Dharma dalam Memecahkan Masalah Non Rutin Barisan Bilangan
Berdasarkan Gaya Berpikir”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut, “Bagaimana profil mahasiswa pendidikan matematika
Universitas Sanata Dharma dalam memecahan masalah non rutin barisan
bilangan berdasarkan gaya berpikir yang dimiliki?”

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan dan
menganalisis profil mahasiswa pendidikan matematika Universitas Sanata
Dharma dalam memecahan masalah non rutin barisan bilangan berdasarkan
gaya berpikir yang dimiliki.

D. Pembatasan Masalah
Peneliti perlu melakukan pembahasan masalah untuk menjaga
kefokusan penelitian dan agar permasalahan yang diteliti tidak meluas. Berikut
adalah pembatasan permasalahan yang akan diteliti:
1. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat orang
mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2017 Universitas Sanata
Dharma yang telah menempuh mata kuliah Pembelajaran Matematika
SMA dan SMK dengan satu jenis gaya berpikir dominan.
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2. Pemecahan masalah dalam penelitian ini berpedoman pada empat langkah
pemecahan masalah menurut Polya, yaitu (1) memahami masalah, (2)
merancang rencana, (3) menjalankan rencana, (4) melihat kembali.
3. Jenis Gaya berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat jenis
gaya berpikir menurut Anthony F. Gregorc, yaitu: Sekuensial Konkret
(SK), Sekuensial Abstrak (SA), Random Konkret (AK), dan Random
Abstrak (RA).

E. Penjelasan Istilah
1. Masalah Non Rutin
Masalah non rutin merupakan masalah yang membutuhkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, menuntut kemampuan penalaran dan
analisis yang mendalam serta tidak dapat diselesaikan dengan cara yang
biasa.
2. Gaya Berpikir
Gaya berpikir adalah penggolongan jenis cara berpikir berdasar pada
bagaimana otak melihat dan memahami infomasi. Terdapat dua segi sudut
pandang yang mempengaruhi bagaimana otak kita melihat dan memahami
informasi yaitu persepsi (abstrak dan konkret) dan penyusunan (sekuensial
dan random). Dari dua sudut pandang tersebut, diperoleh empat kombinasi
antara kualitas persepsi dan kemampuan menyusun seseorang, yaitu
Sekuensia Konkret (SK), Sekuensia Abstrak (SA), Random Abstrak (RA),
dan Random Konkret (RK).
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3. Sekuensial Konkret (SK)
Sekuensia Konkret (SK) adalah jenis gaya berpikir dimana seseorang
memiliki kualitas persepsi konkret dan kemampuan menyusun informasi
secara sekuensial.
4. Sekuensial Abstrak (SA)
Sekuensial Abstark (SA) adalah jenis gaya berpikir dimana seseorang
memiliki kualitas persepsi Abstrak dan kemampuan menyusun informasi
secara sekuensial.
5. Random Abstrak (RA)
Random Abstrak (RA) adalah jenis gaya berpikir dimana seseorang
memiliki kualitas persepsi Abstrak dan kemampuan menyusun informasi
secara Random.
6. Random Konkret (RK)
Random Konkret (RK) adalah jenis gaya berpikir dimana seseorang
memiliki kualitas persepsi konkret dan kemampuan menyusun informasi
secara Random.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni
manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah uraian dari manfaat teoritis
dan manfaat praktis dari penelitian ini:
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1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat
memberikan sumbangsih terhadap ilmu psikologi pendidikan matematika
yang berkaitan dengan karakteristik pemecahan masalah matematika
seorang peserta didik berdasarkan gaya berpikirnya.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pihak terkait seperti peneliti, dosen Pendidikan Matematika Universitas
Sanata Dharma, dan Universitas Sanata Dharma. Penjelasan lengkap
mengenai manfaat praktis tersebut dipaparkan sebagai berikut:
a. Bagi Peneliti
Mengetahui jenis-jenis gaya berpikir dan pengaruhnya terhadap
pemecahan masalah matematika seseorang, sebagai bekal menjadi guru
matematika.
b. Bagi Dosen Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma
Mengetahui karakteristik pemecahan masalah mahasiswa dengan gaya
berpikir tertentu, sehingga dapat membantu menentukan strategi yang
tepat dalam pendampingan mahasiswa sesuai gaya berpikir yang
dimiliki.
c. Bagi Universitas Sanata Dharma
1) Memberikan kontribusi dalam melakukan perbaikan proses
perkuliahan.
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2) Menjadi bahan untuk tindak lanjut dalam mengupayakan
pembelajaran yang lebih optimal.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Masalah Matematika
Masalah merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan
manusia sehari-hari. Kata “masalah” sendiri dalam Kamus Bersar Bahasa
Indoneisa memiliki makna sesuatu yang harus diselesaikan. Menurut Bell
(Marufah, 2013, p. 9), “a situation is a problem for a person if he or she
aware of its existence, recognize that it require action, wants of need to act
and does so and is not immediately able to resolve the problem”. Definisi
tersebut menjelaskan bahwa suatu kondisi dapat dikatakan sebagai masalah
bila keadaan tersebut disadari, mengakui bahwa diperlukan suatu tindakan,
merasa perlu untuk bertindak dan melakukannya, tetapi tidak dapat
diselesaikan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, tidak seluruh persoalan dalam
kehidupan merupakan sebuah masalah. Suatu persoalan dapat menjadi
masalah bagi seseorang dan tidak untuk orang yang lainnya.
Dalam pembelajaran matematika, beberapa masalah dapat dijadikan
salah satu pendekatan pembelajaran untuk melatih siswa berpikir tingkat
tinggi. Masalah-masalah tersebut dapat disebut pula masalah matematika.
Saad dan Ghani (Hanalis, 2016, p. 20) mendefinisikan masalah matematika
sebagai situasi yang memiliki tujuan yang jelas tetapi berhadapan dengan
halangan akibat kurangnya algoritma yang diketahui untuk menguraikannya
agar memperoleh sebuah solusi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
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masalah matematika adalah suatu kondisi yang memiliki tujuan yang jelas
namun terdapat halangan akibat kurangnya algoritma yang diketahui untuk
memperoleh sebuah solusi dan dapat dipecahkan dengan prosedur
matematika.
Secara umum masalah dalam matematika dapat dibedakan menjadi dua
macam, yaitu masalah rutin atau tidak rutin (non rutin). Masalah rutin
adalah masalah atau soal matematika yang hanya mencakup aplikasi atau
penerapan prosedur matematika yang mirip dengan yang telah dipelajari.
Berbeda dengan masalah non rutin yang memerlukan pemikiran lebih
mendalam untuk mencapai prosedur yang benar dalam penyelesaiannya
(Fithrianto, 2017, p. 6). Menurut Nancarrow, (Yazgan, 2016, p. 102),
strategi penyelesaian masalah non rutin didefinisikan sebagai prosedur yang
digunakan untuk mengeksplor, menganalisis dan menyelidiki aspek-aspek
masalah non rutin sebagai upaya merumuskan jalan penyelesaian. Putri
(2018, p. 892) menyatakan bahwa strategi untuk memecahkan masalah non
rutin mungkin tidak muncul secara langsung dan membutuhkan tingkat
kreativitas dan orisinalitas yang tinggi dari si pemecah masalah. Oleh karena
itu, masalah non rutin akan lebih kompleks dan rumit bila dibandingkan
dengan masalah rutin. Berikut adalah penjelasan terkait kedua jenis masalah
tersebut menurut Wijaya (Ningsih, 2016, p. 8):
a. Masalah rutin adalah masalah yang cenderung melibatkan hafalan serta
pemahaman algoritma dan prosedur sehingga masalah rutin sering
dianggap sebagai soal level rendah. Masalah rutin biasanya merujuk
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pada soal yang hanya menerapkan suatu konsep prosedur yang sudah
pasti.
b. Masalah tidak rutin (non-rutin) dikategorikan sebagai soal level tinggi
karena membutuhkan penguasaan ide konseptual yang rumit. Masalah
tidak rutin dibutuhkan sebuah pemikiran yang kreatif untuk
menyelesaikan masalahnya.
Menurut Kolovou, van den Heuvel-Panhuizen & Bakker (Yazgan,
2016, p. 101), mengatakan bahwa non-routine problems need reasoning and
higher-order thinking skills and often go beyond procedural skills (masalah
non rutin membutuhkan keterampilan penalaran dan berpikir tingkat tinggi
serta sering melampaui keterampilan prosedural). Menurut Utari, dkk
(2016, p. MP 542) yang menyatakan bahwa, masalah non rutin tidak hanya
menuntut kemampuan prosedural tetapi penalaran, analisis yang mendalam
dan tidak dapat diselesaikan dengan cara yang biasa. Dari pendapat
beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah non rutin adalah
masalah yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, menuntut
kemampuan penalaran dan analisis yang mendalam serta tidak dapat
diselesaikan dengan cara yang biasa.
Berdasar pada Taksonomi Bloom yang telah direvisi, proses kognitif
yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan berfikir tingkat tinggi
adalah Menganalisi (C4), Mengevaluasi (C5), dan Mengkreasi (C6).
Berikut adalah penjelasan terkait ketiga tingkatan proses kognitif tersebut
menurut Rasyidah (2018, pp. 6-11):
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1. Menganalisis (C4)
Menganalisis adalah kemampuan seseorang dalam menguraikan suatu
bahan pelajaran kedalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta
mengetahui hubungan antarbagian yang telah diajarkan sebelumnya.
Kemampuan

menganalisis

berhubungan

dengan

kemampuan

seseorang dalam melakukan penalaran atau penggunaan logika dalam
menyelesaikan suatu permasalahan.
2. Mengevaluasi (C5)
Mengevaluasi adalah kemampuan seseorang dalam membuat sebuah
penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud, standar, atau kriteria
tertentu.

Kemampuan

mengevaluasi

mencakup

pemeriksaan

(checking) dan pengkritisan (critiquing). Dengan kemampuan ini siswa
dapat membuat pertimbangan dan mengambil sebuah keputusan
terhadap suatu metode, kondisi, atau ide.
3. Mengkreasi (C6)
Mengkreasi atau membuat merupakan kemampuan untuk memadukan
beberapa unsur untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan dan
berhubungan

untuk

membuat

hasil

yang

baik.

Mengkreasi

mengarahkan siswa agar menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh
semua siswa. Proses mengkreasi meliputi merumuskan, merencanakan,
dan memproduksi.
Sebagian besar literatur menyatakan masalah non rutin merupakan
masalah yang paling cocok untuk digunakan dalam mengembangkan
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kemampuan pemecahan masalah matematika (Yazgan, 2016; Utari, Arista,
& Fitri, 2016; Putri, 2018). Menurut Reys (Utari, Arista, & Fitri, 2016, p.
MP 544), menyelesaikan masalah matematika sebenarnya berkaitan dengan
masalah

non

rutin

sedangkan

masalah

rutin

berkaitan

dengan

menyelesaikan soal latihan.
2. Pemecahan Masalah Matematika
Ketika berhadapan dengan masalah, seseorang akan merasa terdorong
untuk berusaha mencari solusi penyelesaian dari masalah yang dihadapi.
Usaha seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah dapat berbeda satu
dengan yang lain. Proses menyelesaikan masalah tersebut dikenal dengan
istilah pemecahan masalah. Secara lebih rinci, Saad & Ghani (Hanalis,
2016, p. 21) mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses
terencana yang perlu dilakukan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari
sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera. Menurut Dahar
(Fadillah, 2009, p. 554), pemecahan masalah merupakan kegiatan manusia
yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah
diperoleh sebelumnya, dan tidak sebagai suatu keterampilan generik. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan pemecahan masalah adalah suatu proses
terencana yang dilakukan untuk memperoleh penyelesaian masalah dengan
menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diketahui.
Berdasarkan penjelasan tersebut, pemecahan masalah dalam matematika
dapat diartikan sebagai suatu proses terencana yang dilakukan untuk
memperoleh penyelesaian dari suatu masalah matematika dengan
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menggunakan pengetahuan matematis yang telah diketahui. Secara lebih
sederhana, menurut Yeo (Apostol, 2017, p. 338), problem solving in
Mathematics can be explained as “thinking and working” mathematically.
Polya (1973, pp. 5-18) menyatakan bahwa terdapat empat tahap dalam
menyelesaikan masalah matematika. Adapun keempat tahap tersebut
adalah:
a. Understanding the problem (Memahami masalah)
Sebelum menuntukan rencana untuk menemukan penyelesaian,
siswa/mahasiswa harus terlebih dahulu memahami permasalahan yang
telah diberikan. Pertama-tama, kata demi kata dalam permasalahan
harus dimengerti. Siswa/mahasiswa juga harus mampu menentukan
bagian-bagian utama dari masalah, seperti: yang tidak diketahui, data
yang diketahui dan kondisi atau keterkaitan dari data.
b. Devising a plan (Merancang rencana)
Setelah memahami masalah, siswa/mahasiswa harus memahami
bagaimana setiap variabel terhubung dan bagaimana hal yang tidak
diketahui dihubungkan dengan data yang diketahui. Dengan bekal
tersebut siswa/mahasiswa akan dapat menentukan ide solusi dan
membuat rencana. Pada tahap ini, terdapat beberapa hal yang dapat
siswa/mahaiswa lakukan, yaitu: (1) mengaitkan masalah yang dihadapi
dengan masalah-masalah lain yang berkaitan, (2) mengaitkan masalah
yang dihadapi dengan masalah lain yang memiliki kesamaan pada hal
yang tidak diketahui.
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c. Carring out the plan (Menjalankan rencana)
Tahap ini sejatinya adalah tahap yang cukup mudah, yang dibutuhkan
adalah kesabaran. Pada tahap ini, siswa/mahasiswa melaksanakan
rencana yang telah disusun sebelumnya dengan lebih detail untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
d. Looking back (Melihat kembali)
Setelah melaksanakan rencana, siswa/mahasiswa harus memeriksa
kembali jawaban yang diperoleh. Dengan melihat kembali solusi yang
telah diperoleh, mempertimbangkan kembali dan memeriksa kembali
hasil dan jalan yang mengarah ke sana, mereka dapat memperkuat
pengetahuan mereka dan mengembangkan kemampuan pemecahan
masalah mereka. Pada tahap ini, berapa hal yang dapat dilakukan, yaitu
memeriksa hasil/solusi yang telah diperoleh, memeriksa argumen yang
digunakan, dan menurunkan hasil/solusi yang diperoleh dengan cara
yang berbeda.
3. Gaya Berpikir
Dr.Anthony F. Gregorc, seorang peneliti yang mendalami terkait model
gaya berpikir, membahas mengenai dua segi sudut pandang yang
mempengaruhi bagaimana otak kita melihat dan memahami informasi.
Dalam Tobias (2013, pp. 16-19) dua segi sudut pandang tersebut adalah:
a. Persepsi: Bagaimana kita menanggapi informasi.
Persepsi mempengaruhi apa yang kita pikirkan, bagaimana kita
membuat keputusan dan bagaimana kita menetapkan apa yang penting
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menurut kita. Ada dua kualitas persepsi yang dimiliki setiap pikiran,
yaitu persepsi konkret dan persepsi abstrak.
 Persepsi Konkret
Persepsi konkret memungkinkan kita langsung menyerap informasi
melalui kelima indra: pengelihat, pencium, peraba, perasa, dan
pendengar. Seseorang dengan persepsi ini melihat sesuatu hanya
dengan apa adanya, tidak menghiraukan arti yang terselubung. Kata
kunci dari persepsi konkret adalah “Sesuatu adalah seperti apa
adanya”.
 Persepsi Abstrak
Persepsi abstrak memungkinkan kita memvisualkan, melahirkan ide,
memahami atau mempercayai apa yang sebetulnya tidak dapat kita
lihat. Seseorang dengan persepsi ini sering mengikuti bisikan hati,
akal budi, atau membayangkan sesuatu. Berbeda dengan si persepsi
konkret, seseorang dengan persepsi abstrak lebih tertarik untuk
mengetahui apa yang tersembunyi atau terselubung. Kata kunci dari
persepsi konkret adalah “Sesuatu tidaklah selalu seperti apa yang
terlihat”.
b. Penyusunan: Bagaimana menggunakan informasi yang kita tangkap.
Setelah mendapat informasi, seseorang menggunakan dua metode untuk
menyusun informasi yang ia tangkap. Kemampuan menyusun tersebut
adalah sekuensial dan random.
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 Kemampuan Sekuensial
Kemamupan sekuensial memungkinkan kita menyusun informasi
secara beraturan, setahap demi setahap. Kemampuan sekuensial
menggunakan alur berpikir yang logis ketika berurusan dengan
informasi. Seseorang dengan kemampuan sekuensial yang kuat, lebih
suka

melakukan

sesuatu

berdasarkan

perencanaan,

bukan

mengandalkan dorongan hati. Kata kunci dari kemampuan sekuensial
adalah “Ikuti saja tahap demi tahap”.
 Kemampuan Random
Kemampuan random memungkinkan pikiran kita menyusun
informasi secara serabutan, potongan demi potongan, dan tidak
teratur. Ketika seseorang menggunakan kemampuan random, ada
kemungkinan beberapa tahapan terlewati, namun tujuan akhir tetap
tercapai. Seseorang dengan kemampuan random dominan biasanya
melakukan sesuatu dengan spontan dan terkesan tidak ada
perencanaan. Kata kunci dari kemampuan random adalah “Yang
penting selesai!”.
Dari penjelasan dua segi sudut pandang tersebut, Gregorc memperoleh
empat kombinasi antara kualitas persepsi dan kemampuan menyusun yang
mungkin dimiliki seseorang. Empat kombinasi tersebut adalah sebagai
berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

a. Sekuensial Konkret (SK)
Sesuai dengan namanya, seseorang pemikir SK akan lebih
berpegang pada kenyataan, fakta, atau realitas dan memproses informasi
dengan cara yang teratur, setahap demi setahap atau sekuensial. Realitas
bagi para SK merupakan hal-hal yang dapat diketahui melalui indra
fisik, yaitu pengelihatan, penciuman, pendengaran, perasa, dan peraba.
SK sangat mudah memperhatikan dan mengingat secara detail terkait
fakta-fakta, informasi spesifik, rumus-rumus, dan aturan-aturan khusus..
Para SK memaknai segala suatu begitu harfiah dan tidak suka
menggunakan kata-kata yang tersirat atau memiliki makna terselubung.
Oleh karena itu mereka lebih menyukai pengarahan atau perintah khusus
atau spesifik.
Adapun karakteristik pemecahan masalah matematika siswa tipe
Sekuensial Konkret berdasarkan penelitian Lestanti (2015) adalah
sebagai berikut: (1) menuliskan apa yang diketahui secara lengkap dan
terurut, menuliskan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat, serta
mengucapkan apa yang diketahui dan ditanyakan mengikut informasi
yang ada pada soal tanpa menganalisisnya, (2) memiliki satu cara untuk
menyelesaikan permasalahan dan menyebutkan langkah-langkah
penyelesaian masalah secara lengkap, (3) menyelesaikan permasalahan
sesuai dengan apa yang direncanakan, (4) tidak memiliki cara atau
asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama dengan cara pertama dan
meyakini jawaban yang diperolehnya benar dengan melakukan
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pengecekan langkah

demi

langkah secara

detail

pada hasil

pekerjaannya.
b. Sekuensial Abstrak (SA)
SA adalah seorang pemikir yang logis, dan rasional. SA sangat
suka menganalisis informasi secara mendalam dan menjajal setiap
kemungkinan sebelum mengambil sebuah keputusan atau berpendapat.
Hal tersebut membuat orang-orang SA cenderung ingin mengetahui
lebih banyak informasi. Oleh karena itu, tak jarang SA membutuhkan
waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas mereka. SA sangat pandai
dalam melakukan penelitian karena mereka mampu menemukan ide dan
informasi penting, terutama bila disusun dengan baik. Disisi lain, sulit
bagi SA berbagi perasaan, khususnya bila tidak dapat dijelaskan dengan
logika atau dikategorikan dengan kategori tertentu.
Adapun karakteristik pemecahan masalah matematika siswa tipe
Sekuensial Abstrak berdasarkan penelitian Lestanti (2015) adalah
sebagai berikut: (1) menuliskan apa yang diketahui secara lengkap dan
terurut, namun tidak menuliskan apa yang ditanyakan, serta
mengucapkan apa yang diketahui dari soal dengan merangkai katakatanya sendiri, (2) memiliki satu cara untuk menyelesaikan
permasalahan dan menyebutkan langkah-langkah penyelesaian masalah
secara kurang lengkap, (3) melaksanakan rencana penyelesaian
walaupun tidak direncanakan sebelumnya, (4) tidak memiliki cara atau
asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama dengan cara pertama dan
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tidak melakukan pengecekan hasil pekerjaan untuk menyakini
kebenaran jawabannya.
c. Random Abstrak (RA)
RA adalah seorang yang hidup dalam dunia perasaan dan emosi.
RA menggunakan indra keenamnya ketika membaca atau memahami
apa yang dibutuhkan orang lain tanpa harus mendengar ucapan orang
tersebut. RA sangat mempercayai bisikan hati. RA tidak menyukai
situasi yang sangat teratur dan konflik atau kondisi yang tidak damai.
Hal tersebut membuatnya sulit untuk bekerja. RA sangat berupaya untuk
menyenangkan orang lain dan memastikan orang lain mendapatkan
yang mereka butuhkan, tak jarang hingga mengorbankan dirinya. RA
perlu melihat keseluruhan gambar sekaligus, bukan bertahap. Oleh
karena itu, RA akan merasa terbantu untuk mngetahui bagaimana
sesuatu terhubung dengan keseluruhan sebelum masuk ke dalam detail.
Dalam membuat keputusan, mereka hampir selalu mencari masukan
dari teman-teman dan keluarga yang dapat diandakan. Hal tersebut
membuat RA mampu bekerja baik bila menjadi bagian dalam suatu tim.
Adapun karakteristik pemecahan masalah matematika siswa tipe
Random Abstrak berdasarkan penelitian Lestanti (2015) adalah sebagai
berikut: (1) menuliskan apa yang diketahui secara kurang lengkap dan
tidak menuliskan apa yang ditanyakan dari soal, serta mengucapkan apa
yang diketahui dan ditanyakan mengikut informasi yang ada pada soal
tanpa menganalisisnya, (2) memiliki satu cara untuk menyelesaikan
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permasalahan dan menyebutkan langkah-langkah penyelesaian masalah
secara kurang lengkap, (3) melaksanakan rencana penyelesaian
walaupun tidak direncanakan sebelumnya, namun terkadang siswa tipe
Acak Abstrak belum mampu melaksanakan rencan penyelesaian, (4)
tidak memiliki cara atau asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama
dengan cara pertama dan tidak melakukan pengecekan hasil pekerjaan
langkah demi langkah secara detai untuk menyakini kebenaran
jawabannya.
d. Random Konkret (RK)
RK adalah seseorang yang sangat sulit mempercayai sesuatu,
sebelum ia sendiri merasakan atau mengalaminya. Hal tersebut
dikarenakan RK hidup dalam dunia yang nyata dan konkret. Sifat
eksperimental sangat melekat dalam diri RK. RK memiliki perilaku
lebih tidak terstruktur dan cenderung melakukan pendekatan coba-coba.
Oleh karena itu, mereka kerap melakukan lompatan intuitif yang
diperlukan untuk pemikiran kreatif. Selain itu, orang RK sangat
berusaha untuk terlihat tidak biasa-biasa saja. Mereka memiliki
dorongan tersendiri untuk menemukan alternatif dan mengerjakan
sesuatu dengan cara mereka sendiri. RK lebih tertarik melakukan
sesuatu sesuai dengan seleranya sendiri. Hal tersebut membuat mereka
kerap menantang aturan atau rutinitas.
Adapun karakteristik pemecahan masalah matematika siswa tipe
Random Konkret berdasarkan penelitian Lestanti (2015) adalah sebagai
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berikut: (1) menuliskan apa yang diketahui secara lengkap dan acak,
menuliskan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat, serta
mengucapkan apa yang diketahui dan ditanyakan mengikut informasi
dari soal tanpa menganalisisnya, (2) memiliki satu cara untuk
menyelesaikan permasalahan dan menyebutkan langkah-langkah
penyelesaian masalah secara lengkap, (3) menyelesaikan permasalahan
sesuai dengan apa yang direncanakan, (4) tidak memiliki cara atau
asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama dengan cara pertama dan
tidak melakukan pengecekan hasil pekerjaan langkah demi langkah
secara detail untukmenyakini kebenaran jawabannya.
4. Barisan Bilangan
Barisan bilangan adalah daftar urutan bilangan yang ditentukan oleh
suatu aturan (Martin et al., 2012, p. 214). Bilangan pada suatu barisan
bilangan disebut suku. Barisan yang tidak berhenti disebut barisan tak
hingga. Sedangkan barisan yang berhenti/berakhir disuatu nilai disebut
barisan berhingga. Secara umum, terdapat dua jenis barisan bilangan yang
dipelajari di sekolah menengah, yaitu:
a. Barisan Aritmatika
Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku
yang berurutan adalah sama. Beda, dinotasikan “b” memenuhi pola
berikut:
𝑏 = 𝑢2 − 𝑢1 = 𝑢3 − 𝑢2 = 𝑢4 − 𝑢3 = ⋯ = 𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1
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𝑛 adalah bilangan asli sebagai nomor suku, 𝑢𝑛 adalah suku ke-n
(Manullang, et al., 2017, p. 194).
 Teorema
𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , 𝑢4 , 𝑢5 , ⋯ , 𝑢𝑛

Jika

merupakan

suku-suku

barisan

aritmetika. Suku ke-n barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut.
𝑢𝑛 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏
𝑎 = 𝑢1 = suku pertama barisan aritmetika, 𝑏 = beda barisan
aritmatika (Manullang, et al., 2017, p. 195).
Contoh barisan aritmatika:


3

10
+7



18

17
+7

13
-5

24
+7

8
-5

31
+7

+7

3
-5

38

-2
-5

45
+7

-7
-5

-12
-5
-5

b. Barisan Geometri
Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding (rasio)
antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Rasio, dinotasikan r
merupakan nilai perbandingan dua suku berdekatan. Nilai r dinyatakan:
𝑟=

𝑢2 𝑢3 𝑢4
𝑢𝑛
=
=
=⋯=
𝑢1 𝑢2 𝑢3
𝑢𝑛−1

(Manullang, et al., 2017, p. 202).


Teorema
Jika 𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , 𝑢4 , 𝑢5 , ⋯ , 𝑢𝑛

merupakan

suku-suku

barisan

geometri, dengan 𝑎 = 𝑢1 = suku pertama barisan aritmetika, 𝑟 =
rasio, maka suku ke-n dinyatakan
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𝑢𝑛 = 𝑎 × 𝑟 𝑛−1
n adalah bilangan asli (Manullang, et al., 2017, p. 202).
Contoh barisan aritmatika:


5

10
×2



24

20
×2

12
1

×2

40
×2

6
1

80
×2

1

×2

+7

+7

×2
3⁄
2

3

×2

160

1

×2

320
×2

3⁄
4
1

×2

3⁄
8
1

×2

Penerapan topik barisan bilangan banyak ditemui dalam kehidupan
sehari-hari terutama terkait kasus perubahan atau pertumbuhan yang
mengikuti suatu pola tertentu.

Berikut adalah beberapa contoh

permasalahan non rutin Barisan Bilangan:
1) Sebuah industri meluncurkan produk baru pada tahun 2010. Biaya
operasional awal produksi adalah Rp8.100.000,- dan berkurang 20%
setiap tahunnya. Sejak pertama kali peluncurannya, pendapatan produk
tersebut selalu meningkat 20% dari pendapatan tahun sebelumnya.
Pendapatan pertama produk tersebut sebesar Rp1.600.000,-. Tentukan
pada tahun berapa pendapatan produk tersebut akan melebihi biaya
operasional produksinya!
Penyelesaian:
Misal: Biaya operasional produksi tahun x = B(n) dan Pendapatan produk
tahun x = P(n), dimana 𝑛 = (𝑥 − 2010) + 1
Berdasarkan teori barisan geometri diperoleh:
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𝐵(𝑛) = 8.100.000(1 − 0,2)𝑛−1 dan 𝑃(𝑛) = 1.600.000(1 + 0,2)𝑛−1

Mencari nilai n sehingga B(n) = P(n):
𝐵(𝑛) = 𝑃(𝑛) ↔ 8.100.000(1 − 0,2)𝑛−1 = 1.600.000(1 + 0,2)𝑛−1
↔ 81(0,8)𝑛−1 = 16(1,2)𝑛−1 ↔

81
1,2 𝑛−1
81
3 𝑛−1
=( )
↔
=( )
↔𝑛=3
16
0,8
16
2

Sehingga,
3 = (𝑥 − 2010) + 1 ↔ 2 = (𝑥 − 2010) ↔ 𝑥 = 2012
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 pendapatan produk
tersebut akan melebihi biaya operasional produksinya.
2) Suatu barisan bilangan terdiri dari seluruh bilangan kelipatan 8 dan 12
yang berurutan dari kecil ke besar. Tentukan suku ke-2020 dari barisan
tersebut!
Penyelesian:
Bilangan kelipatan 8 dan 12 adalah bilangan kelipatan 24 (dengan nilai
beda 24). Karena bilangan-bilangan tersebut berurutan kecil ke besar
maka diperoleh barisan: 24, 48, 72, 96, …
Sehingga, 𝑢2020 = 24 + (2021 − 1)24 = 2000(24) = 48480.
Sehingga suku ke-2020 dari barisan tersebut adalah 48480.

B. Penelitian yang Relevan
1. Penelitian yang dilakukan oleh Diyan Patimah dan Murni pada tahun 2017,
dengan judul “ANALISIS KUALITATIF GAYA BERPIKIR SISWA SMA
DALAM MEMECAHKAN MASALAH FISIKA PADA MATERI
GERAK PARABOLA”. Hasil penelitian yang telah diperoleh masing-
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masing gaya berpikir memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam
pemecahan masalah fisika. Perbedaan itu dijelaskan sebagai berikut:
a. Karakteristik Gaya Berpikir Sekuensial Konkret (SK)
Memahami masalah dengan menuliskan jawaban berdasarkan
informasi dari soal secara lengkap, memilih menyelesaikan masalah
dengan satu cara, menuliskan langkah-langkah penyelesaian secara
lengkap dan runtut, sesuai dengan pilihan jawaban yang dipilih dari awal
dan menyelesaikan permasalahan secara bertahap, terfokuskan pada
rumus yang pernah dipelajari dan catatan yang dimilikinya, tidak
melakukan pemeriksaan terhadap jawaban yang telah ditulis, karena
menyakini pilihan jawaban yang dipilih dan dikerjakan sudah benar.
b. Karakteristik Gaya Berpikir Sekuensial Abstrak (SA)
Memahami masalah dengan menuliskan jawaban dengan kalimat
sendiri secara lengkap dan urut serta maknanya sama dengan keterangan
pada soal, memilih menyelesaikan permasalahan dengan dua cara,
menuliskan langkah-langkah penyelesaian secara terurut dan langkah
perhitungan juga dituliskan secara terperinci, tidak melakukan
pemeriksaan hasil penyelesaian masalah.
c. Karakteristik Gaya Berpikir Acak Konkret (AK)
Memahami

masalah

dengan

cenderung

menulis

ulang

informasi/pernyataan soal yang diperlukan dalam pemecahan masalah
ke dalam bentuk gambar, tabel, atau visual yang lain, memilih
menyelesaikan permasalahan dengan satu cara, menuliskan langkah-
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langkah

penyelesaian

secara

tidak

lengkap,

menyelesaikan

permasalahan dengan dua cara, cenderung melakukan lompatan tahapan
penyelesaian, lebih suka mengerjakan di lembar jawaban secara
langsung, melakukan pengecekan ulang pada jawaban dengan fokus
pada perhitungan maupun urutan jawaban yang telah ditulis.
d. Karakteristik Gaya Berpikir Acak Abstrak (AA)
Memahami masalah dengan menuliskan jawabannya dengan kalimat
sendiri secara lengkap tetapi tidak runtut, menyelesaikan permasalahan
dengan dua cara, menuliskan langkah-langkah penyelesaian secara tidak
runtut, menyelesaikan permasalahan dengan satu cara yang dipilih dari
dua cara yang direncanakan, menyelesaikan permasalahan sesuai
dengan pilihan jawaban yang dipilih tanpa memvisualisasikan
permasalahan, menyelesaikan permasalahan tidak secara bertahap,
melakukan

pengecekan

hasil

penyelesaian

dengan

menyakini

jawabannya benar jika diperoleh hasil yang sama walaupun diselesaikan
dengan cara yang berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Meilia Mira Lestanti pada tahun 2015,
dengan judul “ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH
DIINJAU DARI KARAKTERISTIK CARA BERPIKIR SISWA DALAM
MODEL PROBLEM BASED LEARNING”. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa dengan karakteristik cara
berpikir sekuensial abstrak lebih tinggi daripada siswa dengan karakteristik
cara berpikir tipe sekuensial konkret, acak konkret, dan acak abstrak.
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Adapun karakteristik pemecahan masalah siswa tipe Sekuensial Konkret:
(1) menuliskan apa yang diketahui secara lengkap dan terurut, menuliskan
apa yang ditanyakan dari soal secara tepat, serta mengucapkan apa yang
diketahui dan ditanyakan mengikut informasi yang ada pada soal tanpa
menganalisisnya, (2) memiliki satu cara untuk menyelesaikan permasalahan
dan menyebutkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara lengkap,
(3) menyelesaikan permasalahan sesuai dengan apa yang direncanakan, (4)
tidak memiliki cara atau asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama
dengan cara pertama dan meyakini jawaban yang diperolehnya benar
dengan melakukan pengecekan langkah demi langkah secara detail pada
hasil pekerjaannya.
Adapun karakteristik pemecahan masalah siswa tipe Sekuensial Abstrak:
(1) menuliskan apa yang diketahui secara lengkap dan terurut, namun tidak
menuliskan apa yang ditanyakan, serta mengucapkan apa yang diketahui
dari soal dengan merangkai kata-katanya sendiri, (2) memiliki satu cara
untuk menyelesaikan permasalahan dan menyebutkan langkah-langkah
penyelesaian masalah secara kurang lengkap, (3) melaksanakan rencana
penyelesaian walaupun tidak direncanakan sebelumnya, (4) tidak memiliki
cara atau asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama dengan cara
pertama dan tidak melakukan pengecekan hasil pekerjaan untuk menyakini
kebenaran jawabannya.
Adapun karakteristik pemecahan masalah siswa tipe Acak Konkret: (1)
menuliskan apa yang diketahui secara lengkap dan acak, menuliskan apa
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yang ditanyakan dari soal secara tepat, serta mengucapkan apa yang
diketahui

dan

ditanyakan

mengikut

informasi

dari

soal

tanpa

menganalisisnya, (2) memiliki satu cara untuk menyelesaikan permasalahan
dan menyebutkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara lengkap,
(3) menyelesaikan permasalahan sesuai dengan apa yang direncanakan, (4)
tidak memiliki cara atau asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama
dengan cara pertama dan tidak melakukan pengecekan hasil pekerjaan
langkah demi langkah secara detail untukmenyakini kebenaran jawabannya.
Adapun karakteristik pemecahan masalah siswa tipe Acak Abstrak: (1)
menuliskan apa yang diketahui secara kurang lengkap dan tidak menuliskan
apa yang ditanyakan dari soal, serta mengucapkan apa yang diketahui dan
ditanyakan mengikut informasi yang ada pada soal tanpa menganalisisnya,
(2) memiliki satu cara untuk menyelesaikan permasalahan dan
menyebutkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara kurang
lengkap, (3) melaksanakan rencana penyelesaian walaupun tidak
direncanakan sebelumnya, namun terkadang siswa tipe Acak Abstrak belum
mampu melaksanakan rencan penyelesaian, (4) tidak memiliki cara atau
asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama dengan cara pertama dan
tidak melakukan pengecekan hasil pekerjaan langkah demi langkah secara
detai untuk menyakini kebenaran jawabannya.
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C. Kerangka Berpikir
Hingga kini, pemecahan masalah masih menjadi salah satu fokus tujuan
pembelajaran matematika dalam Kurikulum pendidikan di Indonesia. Masalah
non rutin merupakan masalah yang paling cocok digunakan dalam
mengembangkan

kemampuan

pemecahan

masalah

matematika.

Guru

merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembelajaran yang diperoleh
siswa. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah non rutin, terutama
terkait materi barisan bilangan, sangat perlu dikuasai oleh mahasiswa
pendidikan matematika sebagai bekal menjadi guru professional.
Pemecahan masalah yang dilakukan mahasiswa tentu sangat bergantung
pada gaya berpikirnya. Menurt Anthony F. Gregorc, Ph. D., terdapat 4 jenis
gaya berpikir, yaitu Sekuensial Konkret (SK), Sekuensial Abstrak (SA), Acak
Konkret (AK), Acak Abstrak (AA). Hal itu yang melatarbelakangi keunikan
pemecahan masalah yang dilakukan oleh mahasiswa. Dengan mengetahui
karakteristik gaya berpikir yang dimiliki dalam memecahkan masalah,
mahasiswa dapat memahami keunikan dirinya dan mengetahui hal-hal yang
perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
yang dimiliki.
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan profil mahasiswa
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma dalam
memecahkan masalah non rutin barisan bilangan berdasarkan gaya berpikir.
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Berikut adalah bagan kerangka berpikir penelitian ini.
Mahasiswa pendidikan
matematika perlu memiliki
kemampuan pemecahan
masalah non rutin barisan
bilangan yang baik.

Mahasiswa
memiliki keunikan
tersendiri dalam
memecahkan
masalah.

Hal tersebut
dipengaruhi
oleh gaya
berpikir
mahasiswa.

Jenis gaya berpikir:
Sekuensial
Konkret
(SK)

Sekuensial
Abstrak
(SA)

Random
Abstrak
(RA)

Bagan2.1 Kerangka Berpikir

Random
Konkret
(RK)
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Menurut Moleong (Moleong, 2012, p. 6), penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,
dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti dengan
maksud agar diperoleh pemahaman secara mendalam terkait profil subjek
penelitian dalam menyelesaikan masalah non rutin barisan bilangan yang
diberikan, berdasarkan gaya berfikirnya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan
bulan Mei 2020, yang bertempat di sekitar Kampus III Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Paingan, Maguwoharjo,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan April
2020.

34
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C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah mahasiswa S1 Pendidikan Matematika
Universitas Sanata Dharma yang telah menempuh mata kuliah Pembelajaran
Matematika SMA dan SMK. Subjek dipilih dari mahasiswa angkatan 2017
Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma. Terlebih dahulu dilakukan
identifikasi gaya berpikir dari masing-masing mahasiswa dengan menggunakan
angket gaya berfikir. Angket tersebut diadopsi dari sebuah tes yang dirancang
oleh John Parks Le Tellier dalam DePorter dan Hernacki (2010). Setiap
mahasiswa kemudian dikelompokkan berdasarkan gaya berpikir yang dimiliki
yaitu SK, SA, RA, atau RK. Kemudian dipilih satu mahasiswa yang memiliki
skor tertinggi dari masing-masing kelompok untuk menjadi subjek penelitian.
Pemilihan tersebut juga mempertimbangkan beda skor gaya berpikir yang
tertinggi dengan skor gaya berpikir lain yang diperoleh mahasiswa.

D. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data
primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Datadata tersebut dinyatakan secara deskriprif atau kata-kata, dan foto terkait hasil
pengerjaan soal tes dari masing-masing subjek penelitian.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
pengisian angket, tes, dan wawancara. Secara terperinci penjelasan dari masingmasing teknik pengumpulan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengisian angket
Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data
mengenai gaya berpikir yang dimiliki mahasiswa. Instrumen angket tersebut
diadopsi dari instrumen tes yang dibuat John Parks Le Tellier dalam DePorter
dan Hernacki (2010). Angket tersebut dibagikan bagikan kepada seluruh
mahasiswa S1 semester VI program studi pendidikan matematika
Universitas Sanata Dharma, selaku mahasiswa yang mahasiswa yang telah
menempuh mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA dan SMK. Hasil
pengisian angket tersebut kemudian dianalisis dan ditentukan skor pada
masing-masing gaya berpikir dari setiap mahasiswa. Selanjutnya setiap
mahasiswa dikelompokkan berdasarkan gaya berpikir yang mendapat skor
tertinggi. Dari data tersebut dipilih skor tertinggi dari masing-masing
kelompok gaya berpikir SK, SA, RA, atau RK untuk menentukan mahasiswa
yang dapat mewakili masing-masing kelompok. Pemilihan tersebut juga
mempertimbangkan beda skor gaya berpikir yang tertinggi dengan skor gaya
berpikir lain yang diperoleh mahasiswa.
2. Tes Tertulis
Tes tertulis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses
pemecahan masalah dari setiap subjek penelitian pada materi barisan. Tes
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tersebut terdiri dari tiga item soal uraian terkait materi barisan bilangan.
Penggunaan jenis soal uraian dipilih agar peneliti mampu memahami dan
menganalisis proses pemecahan masalah subjek penelitian pada materi
barisan bilangan.
3. Wawancara
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
semi terstruktur. Menurut Herdiansyah (2015, p. 66), wawancara semi
terstruktur lebih tepat untuk jika dilakukan pada penelitian kualitatif
ketimbang penelitian lainnya. Wawancara semi terstruktur lebih memberi
kebebasan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai
dengan alur alamiah yang terjadi. Wawancara ini bertujuan untuk menggali
lebih dalam terkait proses berpikir subjek penelitian dalam pemecahan
masalah yang dilakukan berdasarkan gaya berpikir yang dimiliki.
Wawancara dilakukan kepada setiap subjek penelitian setelah dilakukan
analisis pada hasil tes tertulis.

F. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Angket Gaya Berpikir
Instrumen angket gaya belajar yang digunakan dalam penelitian ini
diadopsi dari sebuah tes untuk mengenali gaya berpikir yang dibuat John
Parks Le Tellier dalam buku karangan DePorter dan Hernacki (2010) yang
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berjudul Quantum Learning. Angket tersebut terdiri lima belas item. Setiap
item memiliki empat alternatif pilihan. Masing-masing alternatif pilihan
terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan ciri dari salah satu
gaya berpikir (SK, SA, RA, atau RK). Responden dapat memilih dua pilihan
yang paling mendekati gambaran pribadinya dengan melingkari alternatif
pilihan yang sesuai. Instrumen juga dilengkapi dengan cara menentukan
skor pada masing-masing gaya berpikir dari responden.
2. Lembar Tes Tertulis
Lembar tes tertulis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga
item soal uraian terkait materi barisan bilangan. Soal dipilih dengan jenis
soal uraian dan tergolong sebagai masalah non-rutin. Masalah non rutin
merupakan masalah yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat
tinggi, menuntut kemampuan penalaran dan analisis yang mendalam serta
tidak dapat diselesaikan dengan cara yang biasa (Yazgan, 2016, p.101;
Ningsih, 2016, p. 8; Utari, Arista, & Fitri, 2016, p. 542). Oleh karena itu,
soal dibuat dengan level kognitif yang tergolong tinggi berdasarkan
taksonomi Bloom. Berikut adalah kisi-kisi pedoman pembuatan soal tes
tertulis:
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Soal Tes Tertulis
Topik
pokok

Barisan
Bilangan

Indikator Soal

Menganalisis pola
dari suatu barisan
bilangan
tertentu
untuk menentukan
pemecahan masalah

Butir
Soal

1

Level Kognitif

Menganalisis (C4)
Menganalisis adalah kemampuan
seseorang dalam menguraikan
suatu bahan pelajaran kedalam
bagian-bagian atau unsur-unsur
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Menilai kesesuaian
suatu pernyataan
dalam permasalahan
yang berkaitan
dengan barisan
bilangan tertentu

2

Membuat persamaan
yang
menyatakan
generalisasi
dari
suatu pola barisan
bilangan

3

serta
mengetahui
hubungan
antarbagian yang telah diajarkan
sebelumnya.
Kemampuan
menganalisis berhubungan dengan
kemampuan seseorang dalam
melakukan
penalaran
atau
penggunaan
logika
dalam
menyelesaikan
suatu
permasalahan.
(Rasyidah, 2018, pp. 6-11)
Mengevaluasi (C5)
Mengevaluasi adalah kemampuan
seseorang dalam membuat sebuah
penilaian
terhadap
sesuatu
berdasarkan maksud, standar, atau
kriteria tertentu. Kemampuan
mengevaluasi
mencakup
pemeriksaan
(checking)
dan
pengkritisan (critiquing). Dengan
kemampuan ini siswa dapat
membuat
pertimbangan
dan
mengambil sebuah keputusan
terhadap suatu metode, kondisi,
atau ide.
(Rasyidah, 2018, pp. 6-11)
Mengkreasi (C6)
Mengkreasi
atau
membuat
merupakan kemampuan untuk
memadukan beberapa unsur untuk
menghasilkan sesuatu yang baru
dan berhubungan untuk membuat
hasil yang baik. Mengkreasi
mengarahkan
siswa
agar
menghasilkan karya yang dapat
dibuat oleh semua siswa. Proses
mengkreasi meliputi merumuskan,
merencanakan, dan memproduksi.
(Rasyidah, 2018, pp. 6-11)

3. Pedoman Wawancara Semi Terstruktur
Wawancara

semi

terstruktur

dilakukan

dengan

memberikan

serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan proses berfikir dari
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pemecahan masalah yang dilakukan subjek penelitian berdasarkan gaya
berpikirnya. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada teori Polya
terkait tahap-tahap pemecahan masalah. Pertanyaan wawancara dalam
pedoman wawancara dibuat berdasarkan kisi-kisi yang telah peneliti buat.
Akan tetapi, pertanyaan yang telah dibuat dapat dikembangkan sesuaikan
dengan karakteristik masing-masing subjek penelitian atau kondisi pada
saat wawancara berlangsung. Berikut adalah kisi-kisi pedoman wawancara
tersebut.
Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Semi Terstruktur
Tahap Pemecahan
Masalah Menurut
Polya

Memahami
masalah

Aspek yang Diamati
Pengetahuan subjek terkait
bagian-bagian utama dari
masalah yang diberikan,
meliputi informasi yang
diketahui, yang ditanyakan,
dan
kondisi
dalam
permasalahan.
 Tahap-tahap penyelesaian
masalah yang direncanakan
subjek
 Rencana yang dibuat subjek
mengarah kepada hasil
penyelesaian masalah yang
benar.

Pertanyaan
1. Informasi apa saja
yang Anda ketahui
dari soal?
2. Informasi apa yang
ditanyakan?

3. Bagaimana
hubungan informasi
yang diketahui
dengan informasi
yang ditanyakan?
4. Adakah informasi
yang diperlukan
Merancang rencana
untuk memecahkan
masalah namun
belum diketahui
pada soal?
5. Bagaimana ide
penyelesaian
pemecahan masalah
yang Anda
rencanakan?
Menjalankan
Cara yang digunakan subjek 6. Bagaimana Anda
rencana
dalam menjalankan rencana
menjalankan
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yang telah dibuat dan alasan
yang melatarbelakangi

Subjek mengecek kembali
hasil penyelesaian yang telah
diperoleh.

Melihat kembali
Cara
subjek
mengecek
kembali hasil penyelesaian
masalah yang diperoleh

rencana yang telah
dibuat?
7. Mengapa dipilih
cara tersebut untuk
memecahkan
permasalahan pada
soal?
8. Apakah Anda yakin
jawaban Anda sudah
benar? Kenapa?
9. Apakah Anda
memeriksa kembali
hasil pekerjaan
Anda?
10. Bagaimana cara
Anda memeriksa
kembali hasil
pekerjaan Anda?

G. Validasi Instrumen
Sebelum digunakan, instrumen yang telah dibuat perlu untuk divalidasi
terlebih dahulu. Menurut Wahyudi (Sari, 2019, p. 46), validasi suatu instrumen
merupakan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur sesuatu yang
harus diukur. Validasi instrumen dilakukan dengan meminta pendapat dan saran
dari seorang validator. Validator yang terlibat dalam validasi instrumen
penelitian ini adalah beberapa pakar pada bidangnya sehingga hasil yang
diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa pakar tersebut merupakan
dosen pendidikan matematika Universitas Sanata Dharma.

H. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode
perbandingan tetap atau Constant Comparative Method. Metode ini secara tetap
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membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan selanjutnya secara
tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Metode analisis data
ini dinamakan juga ‘Grounded Research’. Menurut Moleong (2012, p. 288)
proses analisis data tersebut terdiri beberapa langkah sebagai berikut:
1. Reduksi Data
a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasikan adanya satuan
yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna
bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Pelaksanaan
kegiatan reduksi data dalam penelitian ini difokuskan pada cara
pemecahan masalah subjek penelitian pada materi barisan bilangan
berdasarkan gaya berpikirnya.
1) Hasil Angket Gaya Berpikir
Hasil angket gaya berpikir direduksi sesuai dengan aturan
penyekoran yang telah dibuat pada instrumen. Reduksi dilakukan
dengan fokus untuk menentukan subjek penelitian yang dapat
mewakili setiap gaya berpikir yang ditemukan dari seluruh
responden.
2) Hasil Tes Tertulis dan wawancara
Hasil Tes Tertulis dan wawancara direduksi dengan tujuan
mengetahui proses pemecahan masalah yang dilakukan sesuai gaya
berpikir yang dimiliki subjek penelitian. Reduksi dilakukan dengan
berpedoman pada aspek-aspek yang hendak diamati pada masingmasing tahap pemecahan masalah. Teori terkait tahap pemecahan
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Polya. Adapun
aspek-aspek yang diamati terkait pemecahan masalah tersebut
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 Aspek-aspek yang Diamati Terkait Pemecahan Masalah
Tahap
Pemecahan
Masalah
Menurut Polya
Memahami
Masalah

Merancang
Rencana

Menjalankan
Rencana

Melihat Kembali

Aspek yang Diamati
Pemahaman subjek terkait bagian-bagian
utama dari masalah yang diberikan,
meliputi informasi yang diketahui, yang
ditanyakan,
dan
kondisi
dalam
permasalahan.
1. Urutan tahap-tahap penyelesaian
masalah yang direncanakan subjek.
2. Rencana yang dibuat subjek mengarah
kepada hasil penyelesaian masalah
yang benar.
1. Urutan tahap-tahap penyelesaian
masalah yang dilakukan subjek.
2. Cara yang digunakan subjek dalam
menjalankan rencana yang telah
dibuat
dan
alasan
yang
melatarbelakangi.
1. Subjek mengecek kembali hasil
penyelesaian yang telah diperoleh.
2. Cara subjek mengecek kembali hasil
penyelesaian masalah yang diperoleh

3) Transkrip Wawancara
Transkip Wawancara direduksi sesuai dengan aspek-aspek
yang hendak diamati pada Tabel 3.3 dan pedoman wawancara.
b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding.
Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap ‘satuan’, agar
tetap dapat ditelusuri data atau satuannya, berasal dari sumber yang
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mana. Kode pada setiap satuan diawali dengan huruf U yang diikuti oleh
angka yang menunjukkan urutan satuan data.
2. Kategorisasi Data
a. Menyusun kategori. Kategori adalah upaya memilah-milah setiap satuan
kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Kategori dibuat
dengan membuat pernyataan umum yang mewakili makna dari satuansatuan data yang memiliki kesamaan.
b. Setiap kategori diberi nama yang disebut ‘label’.
3. Sintesisasi
a. Mensintesisasikan berarti mencari kaitan antara satuan kategori dengan
kategori

lainnya.

Kegiatan

sintesisasi

dilakukan

dengan

menghubungkan setiap kategori-kategori yang telah dibuat dengan
aspek-aspek yang hendak diamati terkait katakteristik masing-masing
subjek dengan gaya berpikir yang dimiliki.
b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama atau label lagi.
Data disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan peneliti
melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan kesimpulan.
4. Menyusun Hipotesis Kerja (Kesimpulan)
Penyusunan hipotesis kerja atau kesimpulan dilakukan dengan
merumuskan satuan pernyataan yang proposisional. Pernyataan tersebut
hendaknya dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian
ini, kesimpulan diperoleh dengan memperhatikan hasil analisis data pada
ketiga tahap sebelumnya.
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I. Prosedur Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan
Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan penelitian dengan
membuat proposal penelitian, menyusun instrumen-instrumen yang
digunakan dalam pengumpulan data dan melakukan validasi terhadap
instrumen-instrumen tersebut. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga
mengurus perijinan penelitian kepada pihak-pihak terkait.
2. Tahap Pelaksanaan dan Pengelolaan
Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian dengan metode yang
telah direncanakan. Peneliti mulai mengumpulkan data-data yang
diperlukan dengan berbantuan instrumen-instrumen yang telah dibuat. Data
yang diperlukan meliputi hasil pengisian angket gaya berpikir mahasiswa,
hasil tes dan rekaman wawancara subjek penelitian yang terpilih. Data yang
telah diperoleh kemudian dianalisis dan diolah.
3. Tahap Penyusunan laporan Akhir
Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan akhir penelitian
berdasarkan hasil analisis data-data yang telah diperoleh.
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BAB IV
HASIL, ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Universitas Sanata Dharma pada tahun
akademik genap 2019/2020. Pada Selasa, 17 Desember 2019, peneliti memohon
ijin untuk melakukan penelitian dan menyampaikan rencana penelitian kepada
Bapak Beni Utomo M.Sc., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
Universitas Sanata Dharma. Atas seijin Beliau, peneliti mulai melakukan
pengumpulan data pada tanggal 11 Februari 2020. Peneliti meminta mahasiswa
semester VI, selaku mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah
Pembelajaran Matematika SMA dan SMK, untuk mengisi Angket Gaya
Berpikir. Jenis-jenis gaya berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis gaya berpikir menurut Anthony F. Gregorc, yaitu Sekuensial Konkret,
Sekuensial Abstrak, Random Abstrak, dan Random Konkret. Instrumen Angket
Gaya Berpikir disusun peneliti dengan mengadopsi instrumen tes yang dibuat
John Parks Le Tellier dalam DePorter dan Hernacki (2010). Hasil pengisian
Angket kemudian diberi skor sesuai dengan pedoman penskoran angket yang
dapat dilihat pada lampiran.
Berdasarkan hasil angket mahasiswa dikelompokkan sesuai gaya
berpikir dominan yang dimiliki. Kemudian dipilih skor tertinggi dari masingmasing kelompok untuk menentukan mahasiswa yang dapat mewakili masingmasing kelompok. Selanjutnya mahasiswa yang terpilih diminta mengerjakan
soal tes pemecahan masalah non rutin barisan bilangan yang telah dibuat.

46
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Instrumen tes tersebut disusun oleh peneliti dengan bantuan tiga dosen Program
Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma, yaitu Ibu Maria Suci
Apriani S.Pd., M.Sc., selaku dosen pembimbing, dan Bapak Febi Sanjaya
M.Sc., selaku validator 1, serta Bapak Yosep Dwi Kristanto M.Pd., selaku
validator 2. Hasil tes mahasiswa kemudian dianalisis terkait proses pemecahan
masalah yang dilakukan dengan berpedoman pada empat tahap pemecahan
masalah menurut Polya.
Berdasarkan hasil tes dan analisisnya, dilakukan wawancara pada
masing-masing subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih
dalam terkait proses berpikir subjek penelitian dalam pemecahan masalah yang
dilakukan berdasarkan gaya berpikir yang dimiliki. Instrument wawancara
disusun oleh peneliti dengan bantuan tiga dosen Program Studi Pendidikan
Matematika Universitas Sanata Dharma, yaitu Ibu Maria Suci Apriani S.Pd.,
M.Sc., selaku dosen pembimbing, dan Ibu Margaretha Madha Melissa M.Pd.,
selaku validator 1, serta Ibu Niluh Sulistyani M.Pd., selaku validator 2.

B. Hasil Penentuan Subjek Penelitian
Angket Gaya Berpikir diberikan kepada 68 mahasiswa semester VI yang
telah mengambil mata kuliah Pembelajaran Matematika SMA dan SMK. Hasil
Angket Gaya Berpikir digunakan untuk mengidentifikasi gaya berpikir
dominan yang dimiliki mahasiswa. Hasil pengisian Angket Gaya Berpikir
mahasiswa kemudian dianalisis dengan memberikan skor sesuai pedoman
penskoran yang telah dibuat. Hasil analisis Angket Gaya Berpikir secara rinci
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dapat dilihat pada lampiran D. Berikut adalah hasil pengelompokan subjek
berdasarkan hasil Angket Gaya Berpikir:
Tabel 4.1 Pengelompokan Mahasiswa Bersadarkan Hasil Angket Gaya Berpikir
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skor Tertinggi
Gaya Berpikir dengan Skor
Jumlah Persentase
Tertinggi
skor Frekuensi
Sekuensial Konkret (SK)
13
19,118%
52
1
Sekuensial Abstrak (SA)
8
11,765%
44
3
Random Abstrak (RA)
38
55,882%
60
1
Random Konkret (RK)
2
2,941%
44
1
Sekuensial Konkret dan
2
2,941%
36
1
Sekuensial Abstrak (SK/SA)
Sekuensial Konkret dan
3
4,412%
40
1
Random Abstrak (SK/RA)
Sekuensial Abstrak dan
1
1,471%
40
1
Random Konkret (SA/RK)
Random Abstrak dan Random
1
1,471%
36
1
Konkret (RA/RK)

Berdasarkan data pada table 4.1, dipilih seorang mahasiswa untuk
mewakili dari masing-masing kelompok gaya berpikir SK, SA, RA, dan RK
dengan berpedoman pada metode penelitian (BAB III). Beberapa subjek
yang terpilih adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Subjek Terpilih dari Masing-Masing Kelompok Gaya Berpikir
Kelompok
Mahasiswa
Gaya Berpikir
SK
S5
SA
S35
RA
S19
RK
S18

SK
52
20
24
16

Skor
SA
RA
24
32
44
24
20
60
24
36

RK
12
32
16
44
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C. Penyajian Data Hasil Tes
Subjek yang telah terpilih kemudian diminta untuk mengerjakan soal tes
yang telah disiapkan. Tes tertulis dilakukan pada Rabu, 16 Maret 2020. Data
lengkap terkait hasil tes dapat dilihat pada lampiran E. Hasil tes yang telah
diperoleh, kemudian direduksi dengan berpedoman pada aspek-aspek yang
hendak diamati (Tabel 3.3) dan disajikan. Berikut adalah penyajian terkait hasil
tes yang telah direduksi:
1. Hasil Tes Subjek S5 dengan Gaya Berpikir SK
a. Hasil Tes Nomor 1
Subjek S5 dengan gaya berpikir dominan SK menuliskan hasil
jawaban untuk soal nomor 1 sebagai berikut:

Gambar1.1 Hasil Jawaban Subjek S5 Terkait Soal Tes Nomor 1
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b. Hasil Tes Nomor 2
Subjek S5 dengan gaya berpikir dominan SK menuliskan hasil
jawaban untuk soal nomor 2 sebagai berikut:

Gambar1.2 Hasil Jawaban Subjek S5 Terkait Soal Tes Nomor 2
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c. Hasil Tes Nomor 3a
Subjek S5 dengan gaya berpikir dominan SK menuliskan hasil
jawaban untuk soal nomor 3a sebagai berikut:

Gambar1.3a Hasil Jawaban Subjek S5 Terkait Soal Tes Nomor 3a
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d. Hasil Tes Nomor 3b
Subjek S5 dengan gaya berpikir dominan SK menuliskan hasil
jawaban dan coret-coretan untuk soal nomor 3b sebagai berikut:

Gambar1.3b.1 Hasil Jawaban Subjek S5 Terkait Soal Tes Nomor 3b

Gambar1.3b.2 Hasil Coret-coretan Subjek S5 Terkait Soal Tes Nomor 3b
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2. Hasil Tes Subjek S35 dengan Gaya Berpikir SA
a. Hasil Tes Nomor 1
Subjek S35 dengan gaya berpikir dominan SA menuliskan hasil
jawaban dan coret-coretan untuk soal nomor 1 sebagai berikut:

Gambar2.1.1 Hasil Jawaban Subjek S35 Terkait Soal Tes Nomor 1

Gambar2.1.2 Hasil Coret-coretan Subjek S35 Terkait Soal Tes
Nomor 1
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b. Hasil Tes Nomor 2
Subjek S35 dengan gaya berpikir dominan SA menuliskan hasil
jawaban dan coret-coretan untuk soal nomor 2 sebagai berikut:

Gambar2.2.1 Hasil Jawaban Subjek S35 Terkait Soal Tes Nomor 2

Gambar2.2.2 Hasil Coret-coretan Subjek S5 Terkait Soal Tes
Nomor 2
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c. Hasil Tes Nomor 3a
Subjek S35 dengan gaya berpikir dominan SA menuliskan hasil
jawaban dan coret-coretan untuk soal nomor 3a sebagai berikut:

Gambar2.3a.1 Hasil Jawaban Subjek S35 Terkait Soal Tes Nomor 3a

Gambar2.3a.2 Hasil Coret-coretan Subjek S35 Terkait Soal Tes
Nomor 3a
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d. Hasil Tes Nomor 3b
Subjek S35 dengan gaya berpikir dominan SA menuliskan hasil
jawaban dan coret-coretan untuk soal nomor 3b sebagai berikut:

Gambar2.3b.1 Hasil Jawaban Subjek S35 Terkait Soal Tes Nomor 3b

Gambar2.3b.2 Hasil Coret-coretan Subjek S35 Terkait Soal Tes
Nomor 3b
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3. Hasil Tes Subjek S19 dengan Gaya Berpikir RA
a. Hasil Tes Nomor 1
Subjek S19 dengan gaya berpikir dominan RA menuliskan hasil
jawaban untuk soal nomor 1 sebagai berikut:

Gambar3.1 Hasil Jawaban Subjek S19 Terkait Soal Tes Nomor 1
b. Hasil Tes Nomor 2
Subjek S19 dengan gaya berpikir dominan RA menuliskan hasil
jawaban untuk soal nomor 2 sebagai berikut:
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Gambar3.2 Hasil Jawaban Subjek S19 Terkait Soal Tes Nomor 2
c. Hasil Tes Nomor 3a
Subjek S19 dengan gaya berpikir dominan RA menuliskan hasil
jawaban untuk soal nomor 3a sebagai berikut:

Gambar3.3a Hasil Jawaban Subjek S19 Terkait Soal Tes Nomor 3a
d. Hasil Tes Nomor 3b
Subjek S19 dengan gaya berpikir dominan RA tidak menuliskan
jawaban untuk soal nomor 3b.
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Gambar3.3b Hasil Jawaban Subjek S19 Terkait Soal Tes Nomor 3b
4. Hasil Tes Subjek S18 dengan Gaya Berpikir RK
a. Hasil Tes Nomor 1
Subjek S18 dengan gaya berpikir dominan RK menuliskan hasil
jawaban untuk soal nomor 1 sebagai berikut:

Gambar4.1 Hasil Jawaban Subjek S18 Terkait Soal Tes Nomor 1
b. Hasil Tes Nomor 2
Subjek S18 dengan gaya berpikir dominan RK menuliskan hasil
jawaban untuk soal nomor 2 sebagai berikut:
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Gambar4.2 Hasil Jawaban Subjek S18 Terkait Soal Tes Nomor 2
c. Hasil Tes Nomor 3a
Subjek S18 dengan gaya berpikir dominan RK menuliskan hasil
jawaban dan coret-coretan untuk soal nomor 3a sebagai berikut:

Gambar4.3a.1 Hasil Jawaban Subjek S18 Terkait Soal Tes Nomor 3a
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Gambar4.3a.2 Hasil Coret-coretan Subjek S18 Terkait Soal Tes
Nomor 3a
d. Hasil Tes Nomor 3b
Subjek S18 dengan gaya berpikir dominan RK menuliskan hasil
jawaban untuk soal nomor 3b sebagai berikut:

Gambar1.3b.1 Hasil Jawaban Subjek S18 Terkait Soal Tes Nomor 3b

D. Penyajian Data Hasil Wawancara
Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait proses
pemecahan masalah subjek penelitian berdasarkan gaya berpikir yang dimiliki.
Hasil data wawancara yang peneliti dapatkan dapat dilihat pada lampiran F.
Data hasil wawancara diberi kode dengan diawali oleh huruf W dan diikuti
dengan tiga angka. Angka pertama menunjukkan kode angka pada subjek,
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angka kedua menunjukkan nomor soal dan angka ketiga menunjukkan urutan
jawaban. Sebagai contoh W.5.1.1 berarti menunjukkan data wawancara dengan
subjek S5 terkait soal nomor 1 dan urutan jawaban pertama.

E. Analisis Data
Hasil tes dan wawancara dari masing-masing subjek penelitian yang
telah diperoleh, kemudian dianalisis dengan berpedoman pada aspek-aspek
yang hendak diamati. Proses analisis dilakukan pada masing-masing level
kognitif soal tes untuk melihat profil pemecaham masalah subjek penelitian
berdasarkan gaya berpikir yang dimiliki. Terdapat tiga butir soal tes yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu: soal nomor 1 memiliki level kognitif C4,
soal nomor 2 memiliki level kognitif C5, dan soal nomor 3 memiliki level
kognitif C6. Terdapat 4 subjek, yaitu S5 dengan gaya berpikir Sekuensial
Konkret (SK), S35 dengan gaya berpikir Sekuensial Abstrak (SA), S19 dengan
gaya berpikir Random Abstrak (RA), dan S18 dengan gaya berpikir Random
Konkret (RK).
1. Level Kognitif Soal C4
1) Identifikasi Satuan (Unit)
Berikut adalah satuan-satuan data yang diperoleh berdasarkan hasil
tes dan wawancara seluruh subjek penelitian:
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Tabel 4.3 Satuan Data Pemecahan Masalah Level Kognitif Soal C4
No.
Satuan/unit data
Kode
Memahami Masalah
1.
Subjek menjelaskan dan memaknai
dengan benar informasi yang
diketahui terkait suku-suku barisan U1
yang merupakan bilangan-bilangan
ganjil kelipatan 9.
2.
Subjek menyebutkan informasi yang
diketahui terkait beda pada barisan
adalah 9 karena diketahui barisan U2
tersebut merupakan barisan bilangan
kelipatan 9.
3.
Subjek menjelaskan dan memaknai
dengan benar informasi yang
diketahui terkait suku pertama barisan U3
yang lebih dari 500.
4.

5.

Subjek menyebutkan informasi yang
diketahui terkait suku pertama barisan
adalah 9.
Subjek menjelaskan dan memaknai
dengan benar informasi yang
ditanyakan terkait menentukan mulai
suku ke berapa dari barisan akan
bernilai lebih dari 1000.

Merancang Rencana
6.
Subjek
merencanakan
untuk
menentukan suku pertama barisan
terlebih dahulu.
7.

8.

9.

Subjek
merencanakan
untuk
menentukan nilai beda pada barisan.

Subjek
merencanakan
untuk
menentukan bilangan ganjil kelipatan
9 pertama yang lebih dari 1000.
Subjek
merencanakan
untuk
menentukan suku ke berapa dari
barisan yang bernilai sama dengan
bilangan ganjil kelipatan 9 pertama
yang lebih dari 1000.

Asal data

Subjek

W.5.1.1,
W.35.1.1,
W.18.1.1

S5, S35
dan
S18

W.19.1.1

S19

W.5.1.1,
W.19.1.1,
W.18.1.1,

S5,
S19,
dan
S18
S35

W.35.1.1
U4

U5

U6

U7

U8

U9

W.5.1.2,
W.35.1.2,
W.19.1.1,
W.18.1.2

S5,
S35,
S19,
dan
S18

W.5.1.3,
W.19.1.1,
W.18.1.1

W.5.1.3,
W.18.1.6

S5,
S19,
dan
S18
S5,
S35,
dan
S18
S5 dan
S18

W.5.1.3,
W.18.1.6

S5 dan
S18

W.5.1.3,
W.35.1.4,
W.18.1.1
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10.

11.

Subjek
merencanakan
untuk
menentukan suku ke berapa dari
barisan yang nilainya mendekati 1000.
Subjek
merencanakan
untuk
menentukan mulai suku ke berapa dari
barisan yang bernilai lebih dari 1000.

W.35.1.11

S35

W.19.1.5

S19

Gambar1.1,
W.5.1.5

S5

Gambar3.1,
W.19.1.2

S19

Gambar4.1,
W.18.1.5,
W.18.1.13,
W.18.1.14

S18

Gambar1.1

S5

Gambar2.1.1,

S35

U10

U11

Menjalankan Rencana
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Subjek menentukan suku pertama
barisan adalah 549 dengan cara
mencoba-coba mengalikan 9 dengan
beberapa bilangan lain hingga
memperoleh bilangan yang lebih dari
500.
Subjek menentukan suku pertama
barisan adalah 504 karena hasil dari
500 dibagi 9 mendekati 56 dan 56
dikali 9 adalah 504.
Subjek menentukan suku pertama
barisan adalah 513 dengan teori bila
jumlahan angka penyusun bilangan
habis dibagi 9 maka bilangan tersebut
adalah bilangan kelipatan 9. Teori
tersebut
ditemukan
sendiri
berdasarkan pengamatan subjek pada
bilangan-bilangan kelipatan 9.
Subjek menentukan nilai beda pada
barisan adalah 18 dengan cara
menentukan suku kedua barisan,
kemudian mengurangkan suku kedua
tersebut dengan suku pertama barisan.
Subjek menentukan nilai beda pada
barisan adalah 18 dengan cara
mengamati barisan bilangan kelipatan
9.
Subjek menentukan nilai beda barisan
adalah 18 karena bila 513 ditambah 9
akan menghasilkan bilangan genap,
sehingga tidak sesuai dengan kondisi
yang diketahui.
Subjek menentukan bilangan ganjil
kelipatan 9 yang lebih dari 1000
adalah
1009
dengan
cara
menjumlahkan 1000 dengan 9.
Subjek menentukan bilangan ganjil
kelipatan 9 yang lebih dari 1000

U12

U13

U14

U15

U16

W.35.1.8

Gambar4.1,
W.18.1.3

S18

Gambar1.1,
W.5.1.8

S5

Gambar4.1,
W.18.1.6

S18

U17

U18

U19
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adalah 1017 dengan teori yang sama
saat mencari suku pertama barisan.
20. Subjek menentukan suku ke berapa
dari barisan yang bernilai 1009
dengan menggunakan rumus suku ken barisan aritmatika.
21. Subjek tidak menuliskan kesimpulan
jawaban, karena merasa nilai jawaban
yang diperoleh salah.
22. Subjek menemukan suku dari barisan
yang bernilai 1017 adalah suku ke-29
dengan menggunakan rumus suku ken barisan aritmatika.
23. Subjek menyimpulkan bahwa mulai
dari suku ke 29, barisan tersebut akan
bernilai lebih dari 1000.
24. Subjek menentukan nilai suku yang
paling mendekati 1000 adalah nilai
suku ke-56 yaitu 999, dengan cara
menganalisis fakta bahwa 1 8 × 5 =
90, dan 18 × 5 × 10 = 900.
25. Subjek menyimpulkan bahwa suku
yang bernilai lebih dari 1000 dimulai
dari suku ke-57 karena nilai dari suku
ke-56 sudah sangat mendekati 1000,
sehingga suku yang berikutnya pasti
akan lebih dari 1000.
26. Subjek menyimpulkan bahwa suku
barisan yang bernilai lebih dari 1000
adalah suku ke-56 karena suku
pertama barisan adalah 504 dan
bilangan kelipatan 9 yang lebih dari
1000 dapat diperoleh dari 2 kali 504
serta 504 merupakan hasil dari 56
dikali 9.
Melihat Kembali
27. Subjek tidak memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh.
28. Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh dengan
memeriksa kembali perhitungan
dalam langkah-langkah pengerjaan
yang digunakan.
29. Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh dengan
menentukan suku ke-56. Karena

Gambar1.1

S5

Gambar1.1,
W.5.1.14,
W.5.1.15
Gambar4.1

S5

Gambar4.1

S18

Gambar2.1.2,
Gambar2.1.1

S35

U20

U21

S18

U22

U23

U24

W.35.1.11,
W.35.1.13
Gambar2.1.1,

U25

U26

U27

U28

U29

S35

W.35.1.12,
W.35.1.14,
W.35.1.11

Gambar3.1,
W.19.1.5,
W.19.1.6,
W.19.1.7

S19

W.5.1.16

S5

W.35.1.15,
W.351.16,
W.35.1.17

S35

Gambar3.1

S19

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

30.

memperoleh hasil yang belum
mencapai 1000, subjek kemudian
menentukan suku ke-57 dan diperoleh
nilai yang lebih dari 1000, sehingga
subjek mengganti jawaban yang
diperoleh.
Subjek memeriksa kembali hasil yang
diperoleh dengan mengunakan cara
lain untuk melihat apakah benar
bahwa 1017 merupakan suku ke-29
dari barisan.

W.19.1.9,
W.19.1.8,
W.19.1.10

U30

W.18.1.9,
W.18.1.10,
W.18.1.11,
W.18.1.12

S18

2) Kategorisasi
Satuan-satuan data yang telah diperoleh, kemudian diidentifikasi
untuk menentukan kesamaan makna dan hubungannya. Selanjutnya
satuan data tersebut dikelompokkan dalam pernyataan yang lebih umum
untuk mewakili bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Berikut adalah
kategori-kategori data yang dibuat:
Tabel 4.4 Kategorisasi Data Pemecahan Masalah Level Kognitif Soal C4
No.

Kategori

Memahami Masalah
1.
Subjek memahami informasi yang diketahui
dan informasi yang ditanyakan dengan
benar.
2.
Subjek belum memahami informasi yang
diketahui dan informasi yang ditanyakan
dengan benar.
Merancang Rencana
3.
Subjek membuat rencana penyelesaian
secara bertahap.
4.

Satuan data

Subjek

U1, U3, U5

S5 dan
S18

U1 dan U2;
U3 dan U4

S19 dan
S35

U6, U7, U8,
U9, dan U10

S5,
S35,
dan S18
S19

Subjek membuat rencana penyelesaian U6 dan U11
secara tidak bertahap.
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5.

Rencana yang dibuat mengarah pada U6, U7, U8,
pemecahan masalah yang tepat.
U9, U10,
dan U11

S5,
S35,
S19 dan
S18

Menjalankan Rencana
6.

Subjek menyelesaikan
bertahap.

masalah

secara U12, U15,
U18, U20,
dan U21;
U16, U24,
dan U25;
U14, U17,
U19, U22,
dan U23.
7.
Subjek menyelesaikan masalah secara tidak U13 dan
bertahap.
U26
8.
Subjek menggunakan informasi-informasi U12 dan
yang diterima melalui alat indra secara U18; U14
langsung tanpa menganalisis makna implisit. dan U19
9.
Subjek membuat ide/dugaan berdasarkan U13 dan
analisis fakta-fakta.
U26; U24
dan U25
Melihat Kembali
10. Subjek tidak memeriksa kembali hasil U27
jawaban yang diperoleh.
11. Subjek memeriksa kembali hasil jawaban U28
yang diperoleh dengan memeriksa argumen
yang digunakan.
12. Subjek memeriksa kembali hasil jawaban U29
yang diperoleh dengan memeriksa solusi
yang diperoleh.
13. Subjek memeriksa kembali hasil jawaban U30
yang diperoleh dengan menurunkan solusi
yang diperoleh dengan cara lain.

S5,
S35,
dan S18

S19
S5 dan
S18
S19 dan
S35

S5
S35

S19

S18

3) Sintesisasi
Berikut adalah hasil sintesisasi data yang dibuat berdasarkan
kategori-kategori data pemecahan masalah yang telah diperoleh pada
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tahap kategorisasi dan gaya berpikir yang dimiliki masing-masing
subjek.
Tabel 4.5 Sintesisasi Data Pemecahan Masalah Level Kognitif Soal C4
No.

Karakteristik

Gaya Berpikir Subjek
SK SA RA RK

Memahami Masalah
1.
Subjek memahami seluruh bagian
utama permasalahan.



-

-



Merancang Rencana
2.
Subjek membuat rencana penyelesaian
secara bertahap.

 

-



3.

Rencana yang dibuat mengarah pada
pemecahan masalah yang tepat.

   

Menjalankan Rencana
4.

 

-





-

-



-

 

-

-

  

-



-

-

-

-



-

-

-

-



Subjek menyelesaikan masalah secara
bertahap.
5.
Subjek
menggunakan
informasiinformasi yang diterima melalui alat
indra
secara
langsung
tanpa
menganalisis makna implisit.
6.
Subjek
membuat
ide/dugaan
berdasarkan analisis fakta-fakta.
Melihat Kembali
7.
Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh.
8.
Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh dengan
memeriksa argumen yang digunakan.
9.
Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh dengan
memeriksa solusi yang diperoleh.
10. Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh dengan
menurunkan solusi yang diperoleh
dengan cara lain.
Keterangan: SK = Sekuensial Konkret, SA = Sekuensial Abstrak

RA = Random Abstrak, dan RK = Random Konkret
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2. Level Kognitif Soal C5
1) Identifikasi Satuan (Unit)
Berikut adalah satuan-satuan data yang diperoleh berdasarkan hasil
tes dan wawancara seluruh subjek penelitian:
Tabel 4.6 Satuan Data Pemecahan Masalah Level Kognitif Soal C5
No.
Satuan/unit data
Kode
Memahami Masalah
1.
Subjek menjelaskan dan memaknai
dengan benar informasi yang
diketahui terkait Anton yang merasa
U1
bahwa harga taksi yang diminta tidak
sesuai dengan harga argo taksi yang
sebenarnya.
2.
Subjek menjelaskan dan memaknai
dengan benar informasi yang
diketahui terkait harga argo taksi
meliputi biaya buka pintu taksi U2
sebesar Rp5.000,- dan meningkat
secara konstan per 1 km.
3.

4.

5.

Subjek menjelaskan dan memaknai
dengan benar informasi yang
diketahui terkait harga argo taksi
untuk jarak tempuh 10 km sama
dengan dua kali harga argo taksi untuk
jarak tempuh 4 km.
Subjek menjelaskan informasi yang
diketahui terkait harga argo taksi
untuk jarak tempuh lebih dari 10 km
atau tarif jarak jauh kali harga argo
taksi untuk jarak tempuh 4 kilo.
Subjek menyebutkan informasi yang
diketahui terkait jarak yang ditempuh
Anton dengan taksi adalah 22 km.

U3

U4

U5

Asal data

Subjek

W.5.2.1,
W.35.2.1,
W.19.2.1,
W.18.2.1

S5, S35,
S19, dan
S18

W.5.2.1,
W.5.2.2,
W.5.2.11,
W.35.2.1,
W.35.2.5,
W.19.2.1,
W.18.2.2
W.5.2.2,
W.5.2.3,
W.35.2.1,
W.35.2.3,
W.19.2.1

S5, S35,
S19, dan
S18

W.18.2.6,
W.18.2.9,
W.18.2.10

S18

W.5.2.2,
W.35.2.1,
W.19.2.1,
W.18.2.2

S5, S35,
S19, dan
S18

S5, S35,
dan S19
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6.

Subjek menjelaskan dan memaknai
dengan benar informasi yang
ditanyakan
terkait
menentukan
kebenaran pendapat Anton.

U6

Merancang Rencana
7.
Subjek merencanakan terlebih dahulu
untuk menentukan harga argo taksi
untuk jarak tempuh 4 km ( 𝑈4 ) dan
harga argo taksi untuk jarak tempuh
8.

9.

10.

11.

12.

10 km (𝑈10 ).
Subjek
merencanakan
untuk
menentukan biaya peningkatan argo
taksi per 1 km.

Subjek
merencanakan
untuk
menentukan harga argo taksi untuk
jarak tempuh 22 km (𝑈22 ).
Subjek merencanakan untuk mencari
biaya argo taksi yang sebenarnya
untuk jarak tempuh 22 km dengan
menjumlahkan biaya argo taksi untuk
jarak tempuh 1 km sampai 22 km
(𝑈1 -𝑈22 ).
Subjek merencanakan untuk mencari
biaya murni argo taksi tanpa biaya
buka pintu terlebih dahulu.
Subjek
merencanakan
untuk
menunjukkan apakah biaya murni
tanpa biaya buka pintu tersebut sama
dengan 2 kali tarif untuk 4 kilo meter.

Menjalankan Rencana

W.5.2.15,
W.35.2.1,
W.19.2.1,
W.19.2.2,
W.19.2.3,
W.18.2.1

S5, S35,
S19, dan
S18

W.5.2.3

S5

W.5.2.11,
W.5.2.12,
W.35.2.3,
W.19.2.1,
W.19.2.4
W.5.2.6,
W.35.2.8,
W.35.2.9

S5, S35,
dan S19

W.19.2.12

S19

W.18.2.4,
W.18.2.5

S18

W.18.2.6,
W.18.2.7,
W.18.2.8,
W.18.2.9

S18

U7

U8

U9

S5 dan
S35

U10

U11

U12
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13.

Subjek menentukan harga agro taksi 4

14.

km ( 𝑈4 ) adalah 4 × 4000 = 20.000
berdasarkan informasi bahwa harga
argo meliputi biaya buka pintu yakni
Rp5000,- dan meningkat secara
konstan (tetap) per satu km.
Subjek menentukan harga agro taksi
10 km ( 𝑈10 ) adalah 40.000 dengan
cara mengalikan harga agro taksi 4 km

Gambar1.2,
W.5.2.3

S5

Gambar1.2

S5

Gambar1.2,
W.5.2.5

S5

Gambar2.2.1,

S35

U13

U14

(𝑈4 ) dengan 2.
15.

16.

17.

Subjek menyatakan 𝑈4 dan 𝑈10
dalam rumus barisan bilangan
aritmatika sehingga diperoleh 𝑎 +
9𝑏 = 40.000 dan 𝑎 + 4𝑏 = 20.000 .
Kemudian subjek mengeliminasi nilai
a pada SPL, hingga diperoleh biaya
peningkatan per 1 km (b) adalah
20.000/6.
Subjek merumuskan terlebih dahulu
persamaan yang menyatakan harga
argo taksi dengan jarak tempuh 10 km
( 𝑈10 ) dan 4 km ( 𝑈4 ) berdasarkan
analisis terkait sistem argo taksi.
Subjek
menentukan
biaya
peningkatan taksi per 1 km dengan
mencari suatu nilai yang dapat

U15

U16

W.35.2.4,
W.35.2.5

Gambar2.2.1,

S35

W.35.2.3
U17

membuat 𝑈10 sama dengan 2 kali

𝑈4 .
18.

Gambar2.2.2,
Gambar2.2.1,

Subjek terlebih dahulu mencoba
mensubstitusikan nilai 3.000 dan
2.000 sebagai biaya peningkatan taksi

W.35.2.8,
W.35.2.11,
W.35.2.12

per 1 km pada rumus 𝑈10 dan 𝑈4 ,
namun tidak diperoleh 𝑈10 = 2 𝑈4 .
Karena merasa hasil yang diperoleh
dari 3.000 dan 2.000 memiliki selisih
yang tidak jauh, subjek mencoba
mensubstitusikan nilai 2.500 hingga
diperoleh

𝑈10 = 2 𝑈4 . Subjek

U18

S35
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19.

20.

21.

menyimpulkan
bahwa
biaya
peningkatan argo taksi per km adalah
2.500.
Subjek terlebih dahulu menyatakan
harga argo taksi dengan jarak tempuh
10 km ( 𝑈10 ) dan 4 km ( 𝑈4 ) dalam
rumus barisan geometri dengan suku
pertama adalah 𝑎 + 5.000, dengan a
adalah biaya peningkatan argo taksi
per 1 kilo meter.
Subjek memilih menggunakan rumus
barisan geometri tanpa disertai alasan
yang logis.
Subjek
menentukan
biaya
peningkatan taksi per 1 km dengan
menentukan nilai rasio (r) dan
menggunakan

informasi

Gambar3.2,
W.19.2.4,
W.19.2.8

S19

W.19.2.7

S19

Gambar3.2,
W.19.2.6,
W.19.2.8

S19

W.19.2.10

S19

Gambar1.2

S5

Gambar1.2

S5

Gambar2.2.1,

S35

U19

U20

U21

𝑈10 =

2 𝑈4 .
22.

23.

24.

25.

Karena merasa nilai rasio yang
diperoleh
salah,
subjek
tidak
melanjutkan hasil pekerjaannya.
Subjek menentukan harga argo taksi
untuk jarak tempuh 22 km ( 𝑈22 )
adalah
75.000
dengan
mensubstitusikan nilai a = 5.000, dan
b = 20.000/6 pada rumus suku ke-22
barisan aritmatika.
Subjek menyimpulan bahwa pendapat
Anton benar karena harga argo taksi
untuk jarak tempuh 22 km adalah
75.000.
Subjek menentukan harga argo taksi
untuk jarak tempuh 22 km ( 𝑈22 )
adalah
60.000
dengan
mensubstitusikan 2.500 sebagai biaya
peningkatan argo taksi per 1 km pada
rumus 𝑈22 yang telah dibuat.

U22

U23

U24

W.35.2.8
U25
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Subjek
menyimpulkan
bahwa
pendapat Anton salah karena harga
argo taksi untuk jarak tempuh 22 km
adalah 60.000.
27. Subjek terlebih dahulu menentukan
biaya murni argo taksi tanpa biaya
buka pintu adalah 55.000 dengan cara
mengurangkan 60.000 dengan 5000
(biaya buka pintu).
28. Subjek menyimpulkan bahwa biaya
murni tanpa biaya buka pintu tersebut
lebih dari 2 kali tarif untuk 4 kilo
meter karena hasil dari 55 ÷ 22
adalah 2,5.
29. Subjek menghitung 55 ÷ 22 karena
ingin melihat hubungan antara 55
dengan 22 dan tidak disertai alasan
yang logis.
30. Subjek
menyimpulkan
bahwa
pendapat Anton benar karena 2,5 lebih
besar dari 2 atau dapat diartikan
bahwa harga argo yang diminta lebih
mahal dari harga argo yang
sebenarnya.
Melihat Kembali
31. Subjek tidak memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh.
32. Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh dengan
memeriksa kembali perhitungan
dalam langkah-langkah pengerjaan
yang digunakan.

Gambar2.2.1

S35

S18

U27

Gambar4.2,
W.18.2.4,
W.18.2.5,

S18

U28

W.18.2.13,
W.18.2.14,
W.18.2.15

W.18.2.14

S18

Gambar4.2,
W.18.2.14,
W.18.2.15

S18

W.5.2.16,
W.18.2.16
W.35.2.14

S5 dan
S18
S35

26.

U26

U29

U30

U31

U32

2) Kategorisasi
Satuan-satuan data yang telah diperoleh, kemudian diidentifikasi
untuk menentukan kesamaan makna dan hubungannya. Selanjutnya
satuan data tersebut dikelompokkan dalam pernyataan yang lebih umum
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untuk mewakili bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Berikut adalah
kategori-kategori data yang dibuat:
Tabel 4.7 Kategorisasi Data Pemecahan Masalah Level Kognitif Soal C5
No.
Kategori
Memahami Masalah
1.
Subjek memahami informasi yang diketahui
dan informasi yang ditanyakan dengan
benar.
2.
Subjek belum memahami informasi yang
diketahui dan informasi yang ditanyakan
dengan benar.
Merancang Rencana
3.
Subjek membuat rencana penyelesaian
secara bertahap.
4.

5.
6.

Satuan data

Subjek

U1, U2, U3,
U5, dan U6

S5, S35,
dan S19

U4

S18

U7, U8, dan
U9

S5 dan
S35

Subjek membuat rencana
secara tidak bertahap.

penyelesaian U10;
U11 dan
U12
Rencana yang dibuat mengarah pada U8, dan U9
pemecahan masalah yang tepat.

S19 dan
S18

Rencana yang dibuat tidak mengarah pada U7; U10;
pemecahan masalah yang tepat.
U11 dan
U12

S5, S19
dan S18

S35

Menjalankan Rencana
7.

8.
9.

10.

Subjek menyelesaikan
bertahap.

masalah

secara U13, U14,
U15, U23,
dan U24;
U16, U17,
U18, U25,
dan U26
Subjek menyelesaikan masalah secara tidak U27, U28,
bertahap.
dan U30

S5 dan
S35

Subjek menggunakan informasi-informasi U13, U14,
yang diterima melalui alat indra secara U15, dan
langsung tanpa menganalisis makna implisit. U23; U28
Subjek membuat ide/dugaan berdasarkan U16 dan
analisis fakta-fakta.
U18; U19
dan U22

S5 dan
S18

S18

S35 dan
S19
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11.

Subjek cenderung mengikuti dorongan hati.

U20 dan
U21; U29
12. Subjek belum mampu menyelesaikan U22
permasalahan yang diberikan.
Melihat Kembali
13. Subjek tidak memeriksa kembali hasil U31, U22
jawaban yang diperoleh.
14.

S19 dan
S18
S19

S5, S19
dan S18
S35

Subjek memeriksa kembali hasil jawaban U32
yang diperoleh dengan memeriksa argumen
yang digunakan.

3) Sintesisasi
Berikut adalah hasil sintesisasi data yang dibuat berdasarkan
kategori-kategori data pemecahan masalah yang telah diperoleh pada
tahap kategorisasi dan gaya berpikir yang dimiliki masing-masing
subjek.
Tabel 4.8 Sintesisasi Data Pemecahan Masalah Level Kognitif Soal C5
No.

Karakteristik

Gaya Berpikir Subjek
SK SA RA RK

Memahami Masalah
1.
Subjek memahami seluruh bagian
utama permasalahan.

  

-

Merancang Rencana
2.
Subjek membuat rencana penyelesaian
secara bertahap.

 

-

-



-

-

3.

Rencana yang dibuat mengarah pada
pemecahan masalah yang tepat.

-

Menjalankan Rencana
4.
5.

Subjek menyelesaikan masalah secara
bertahap.
Subjek
menggunakan
informasiinformasi yang diterima melalui alat
indra
secara
langsung
tanpa
menganalisis makna implisit.

 


-

-
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6.

-

  -  
-  -

-



-



Subjek
membuat
ide/dugaan
berdasarkan analisis fakta-fakta.
7.
Subjek cenderung mengikuti dorongan
hati.
8.
Subjek belum mampu menyelesaikan
permasalahan yang diberikan.
Melihat Kembali
9.
Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh.
10. Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh dengan
memeriksa argumen yang digunakan.
Keterangan: SK = Sekuensial Konkret, SA = Sekuensial Abstrak

-

-

RA = Random Abstrak, dan RK = Random Konkret
3. Level Kognitif Soal C6
1) Identifikasi Satuan (Unit)
Berikut adalah satuan-satuan data yang diperoleh berdasarkan hasil
tes dan wawancara seluruh subjek penelitian:
Tabel 4.9 Satuan Data Pemecahan Masalah Level Kognitif Soal C6
No.
Satuan/unit data
Kode
Memahami Masalah
1.
Subjek menjelaskan dan memaknai
dengan benar informasi yang
diketahui terkait kondisi kolam dan U1
pola susunan keramik pada
gambar.
2.
Subjek hanya mengamati pola
susunan keramik pada baris paling
bawah karena informasi yang
ditanyakan adalah persamaan yang
menyatakan hubungan panjang
kolam yang akan dibuat dengan U2
banyaknya keramik hitam untuk 3a
dan persamaan yang menyatakan
hubungan panjang kolam yang
akan dibuat dengan banyaknya
keramik putih untuk 3b.

Asal data
W.35.3.2,
W.35.3.5,
W.19.3.1,
W.19.3.6,
W.18.3.1
W.5.3.2,
W.5.3.3,
W.5.3.4,
W.5.3.5,
W.5.3.16

Subjek
S35,
S19,
dan S18

S5
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3.

4.

5.

Subjek menjelaskan dan memaknai
dengan benar informasi yang
ditanyakan untuk soal 3a adalah
persamaan
yang
menyatakan
hubungan panjang kolam (dalam
meter) yang akan dibuat dengan
banyaknya keramik hitam.
Subjek menjelaskan dan memaknai
dengan benar informasi yang
ditanyakan untuk soal 3b adalah
persamaan
yang
menyatakan
hubungan panjang kolam (dalam
meter) yang akan dibuat dengan
banyaknya keramik putih.
Subjek tidak mampu menjelaskan
informasi yang ditanyakan terkait
persamaan yang akan dicari.

Subjek merasa bahwa soal tidak
dapat diselesaikan bila batas
panjang kolam tidak diketahui.
Merancang Rencana
7.
Subjek
terlebih
dahulu
merencanakan untuk mendata
terkait banyaknya keramik hitam
pada baris paling bawah per 1
meter panjang kolam.
8.
Subjek
merencanakan
untuk
mendata banyaknya keramik hitam
per 1 meter panjang kolam.
9.
Subjek
merencanakan
untuk
mencari hubungan dari data yang
telah diperoleh untuk menentukan
persamaan yang cocok.
10. Subjek
merencanakan
untuk
menyatakan
data
banyaknya
keramik hitam per 1 meter panjang
kolam dalam bentuk 3 + 2(… ) +
3(… ).
11. Subjek
merencanakan
untuk
menentukan persamaan
yang
cocok.
12. Subjek merancang rencana yang
sama untuk soal 3a dan 3b.

W.35.3.2,
W.18.3.2

S35
dan
S18

W.35.3.2,
W.18.3.2

S35
dan
S18

W.19.2.2,
W.19.2.3,
W.19.2.4,
W.19.2.5,
W.19.2.5

S19

W.5.3.6,
W.5.3.7

S5

W.18.3.4

S18

W.5.3.6,
W.5.3.8,
W.18.3.4

S5 dan
S18

W.35.3.11,
W.35.3.12

S35

W.35.3.4

S35

W.5.3.16,
W.35.3.22,
W.18.3.19

S5,
S35,
dan
S18

U3

U4

U5

6.

S19

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12
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13.

14.

Subjek
merencanakan
untuk
mengerjakan soal 3b terlebih
dahulu karena merasa bahwa
polanya lebih mudah ditemukan
dan dapat digunakan untuk
menyelesaikan soal 3a.
Subjek belum mampu membuat
rencana penyelesaian dari masalah
yang diberikan untuk 3a dan 3b.

W.18.3.21,
W.18.3.22

S18

U13

U14

Gambar.3.3a, S19
Gambar3.3b,
W.19.3.2,
W.19.3.7

Menjalankan Rencana
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Subjek
mendata
banyaknya
keramik hitam pada baris paling
bawah per 1 meter panjang kolam
berdasarkan gambar pada soal.
Subjek mendata terlebih dahulu
banyaknya keramik hitam, keramik
putih, dan total seluruh keramik
untuk panjang kolam 1 sampai 5
meter dalam sebuah tabel.
Subjek menggunakan sebuah
simbol h untuk melambangkan
keramik hitam dan p untuk keramik
putih.
Kemudian
subjek
menyatakan data yang telah
diperoleh dalam bentuk persamaan
dengan variabel h dan p, namun
tidak dimaknai secara matematis.
Subjek hanya menggunakan data
banyaknya keramik hitam ketika
panjang kolam (dalam meter)
merupakan bilangan ganjil karena
karena pada saat panjang kolam
merupakan bilangan genap tidak
terjadi perubahan jumlah keramik
hitam.
Subjek menyajikan data dipilih
sebuah tabel agar lebih mudah
dalam menggeneralisasi pola yang
muncul.
Subjek menyimpulkan bahwa
untuk panjang kolam 2𝑛 − 1 meter
maka akan membutuhkan 𝑛
keramik hitam.

U15

U16

Gambar1.3a, S5
Gambar1.3b.1

Gambar4.3a.1, S18
W.18.3.7,
W.18.3.8,
W.18.3.9
Gambar1.3a,
W.5.3.9

S5

Gambar1.3a,
W.5.3.9,
W.5.3.10,
W.5.3.11,
W.5.3.12

S5

Gambar1.3a,

S5

Gambar1.3a,

S5

U17

U18

U19

U20
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Berdasarkan
analisis
pola
perubahan banyaknya keramik
hitam pada susunan keramik (3 +
2 + 3 + 2 + ⋯ ), subjek membagi
penyelesaian masalah menjadi dua
kasus, yakni saat panjang kolam
(dalam meter) merupakan bilangan
ganjil dan saat panjang kolam
(dalam meter) merupakan bilangan
genap.
Subjek membuat bentuk kasar dari
persamaan
yang
menyatakan
hubungan panjang kolam (dalam
meter) dengan banyaknya keramik
hitam yang diperlukan
[3 +
2(… ) + 3(… )] ,
berdasarkan
analisis terkait pola perubahan
banyaknya keramik hitam.
Subjek
menyatakan
data
banyaknya keramik hitam untuk
panjang kolam 1 meter sampai
dengan 7 meter ( 𝑈1 - 𝑈7 ) dalam
persamaan kasar yang telah dibuat
sebelumnya.
Subjek
melakukan
analisis
berdasarkan fakta-fakta
yang
ditemukan untuk menentukan
persamaan umum yang terbentuk.
Subjek menyimpulkan persamaan
yang
menyatakan
hubungan
panjang kolam (dalam meter) yang
akan dibuat dengan banyaknya
keramik hitam.
Subjek menggunakan langkahlangkah penyelesaian yang sejenis
untuk menjawab soal 3a dan 3b.

Gambar.2.3a.1,

U21

S35

W.35.3.5,
W.35.3.6,
W.35.3.7,
W.35.3.8,
W.35.3.9

Gambar.2.3a.2,

S35

W.35.3.11,
W.35.3.12
U22

Gambar.2.3a.2,

S35

W.35.3.10
U23

Gambar.2.3a.2,

U24

S35

W.35.3.13,
W.35.3.14,
W.35.3.16
Gambar.2.3a.1

S35

Gambar1.3a,

S5 dan
S35

U25

Gambar1.3b.1,
Gambar1.3b.2,

U26

W.5.3.16,
Gambar.2.3b.1,
Gambar.2.3b.2,

27.

Subjek mencoba menyatakan data
banyaknya keramik putih untuk
panjang kolam 1 meter sampai 5
meter ( 𝑈1 - 𝑈5 ) dalam
bentuk 2(𝑛) + (… ), namun subjek
tidak berhasil menggeneralisasi

W.35.3.19
Gambar4.3b,
W.18.3.4
U27

S18
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pola yang terbentuk. Subjek
memilih bentuk tersebuttanpa
disertai alasan yang logis.
28. Subjek mencoba menyatakan data
banyaknya keramik hitam untuk
panjang kolam 1 meter sampai 5
meter ( 𝑈1 - 𝑈5 ) dalam
bentuk
2(𝑛) + (… )
karena
dipengaruhi oleh 3b, namun subjek
tidak berhasil menggeneralisasi
pola yang terbentuk.
29. Subjek juga mencoba menyatakan
data
𝑈1 - 𝑈5
dalam
bentuk 3(… ) + (… ) , namun
subjek
tidak
berhasil
menggeneralisasi
pola
yang
terbentuk.
Melihat Kembali
30. Subjek tidak mengecek kembali
hasil pekerjaan dari soal 3a dan 3b.
31. Subjek mengecek kembali hasil
pekerjaannya untuk soal 3a dan 3b,
dengan
memeriksa
kembali
perhitungan
dalam
langkahlangkah pengerjaan dan mencoba
mensubstitusikan bebarapa nilai
panjang kolam pada persamaan
yang telah dibuat.

Gambar4.3a.1,

S18

W.18.3.23
U28

Gambar4.3a.2,

S18

W.18.3.12
U29

U30

W.5.3.13

S5

W.35.3.18,
W.35.3.20,
W.35.3.22

S35

U31

2) Kategorisasi
Satuan-satuan data yang telah diperoleh, kemudian diidentifikasi
untuk menentukan kesamaan makna dan hubungannya. Selanjutnya
satuan data tersebut dikelompokkan dalam pernyataan yang lebih umum
untuk mewakili bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Berikut adalah
kategori-kategori data yang dibuat:
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Tabel 4.10 Kategorisasi Data Pemecahan Masalah Level Kognitif Soal C6
No.
Kategori
Memahami Masalah
1.
Subjek memahami informasi yang diketahui
dan informasi yang ditanyakan dengan benar.
2.
Subjek belum memahami informasi yang
diketahui dan informasi yang ditanyakan
dengan benar.
3.
Subjek memahami informasi yang ditanyakan
secara terlalu apa adanya.
Merancang Rencana
4.
Subjek membuat rencana penyelesaian secara
bertahap.
5.

6.

7.
8.

Satuan data

Subjek

U1, U2, dan
U3
U5 dan U6

S35, dan
S18
S19

U2

S5

U7, U8, U9,
U10, U11,
U12
Subjek membuat rencana penyelesaian secara U13
tidak berurutan karena mengikuti dorongan
hati.
Rencana yang dibuat mengarah pada U8 dan U9;
pemecahan masalah yang tepat.
U10, U11,
dan U12
Rencana yang dibuat hanya mengarah pada U7
pemecahan sebagian kecil masalah.

S5, S35
dan S18

Subjek belum mampu membuat rencana U14
penyelesaian dari masalah yang diberikan.

S19

S18

S18 dan
S35
S5

Menjalankan Rencana
9.

10.
11.

Subjek menyelesaikan
bertahap.

masalah

secara U15, U17,
U18, U19,
U20, dan
U26; U21,
U22, U23,
U24, U25
dan U26
Subjek menyelesaikan masalah secara tidak U27, U28
bertahap.
dan U29
Subjek menggunakan informasi-informasi U15, U17,
yang diterima melalui alat indra secara U18 dan
langsung tanpa menganalisis makna implisit. U26; U16,

S5 dan
S35

S18
S5 dan
S18
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U27, U28
dan U29
12.

13.

Subjek membuat ide/dugaan berdasarkan U21, U22,
analisis fakta-fakta.
U24 dan
U26
Subjek belum mampu menyelesaikan U14; U29
permasalahan yang diberikan.

S35

S19 dan
S18

Melihat Kembali
14. Subjek tidak memeriksa kembali hasil U30; U14;
jawaban yang diperoleh.
15. Subjek memeriksa kembali hasil jawaban U31
yang diperoleh dengan memeriksa argumen
yang digunakan.
16. Subjek memeriksa kembali hasil jawaban U31
yang diperoleh dengan memeriksa solusi yang
diperoleh.

S5, S19
dan S18
S35

S35

3) Sintesisasi
Berikut adalah hasil sintesisasi data yang dibuat berdasarkan
kategori-kategori data pemecahan masalah yang telah diperoleh pada
tahap kategorisasi dan gaya berpikir yang dimiliki masing-masing
subjek.
Tabel 4.11 Sintesisasi Data Pemecahan Masalah Level Kognitif Soal C6
No.

Karakteristik

Memahami Masalah
1.
Subjek memahami seluruh bagian
utama permasalahan.
2.
Subjek memahami informasi pada soal
secara terlalu apa adanya.
Merancang Rencana
3.
Subjek membuat rencana penyelesaian
secara bertahap.
4.
Rencana yang dibuat mengarah pada
pemecahan masalah yang tepat.

Gaya Berpikir Subjek
SK
SA RA RK

- 
  
- 

-
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5.

6.
7.

Rencana yang dibuat hanya mengarah
pada pemecahan sebagian kecil
masalah.
Subjek membuat rencana penyelesaian
dengan mengikuti dorongan hati.
Subjek belum mampu membuat
rencana penyelesaian dari masalah
yang diberikan.



-

-

-

-



-

-



-

Menjalankan Rencana
8.

Subjek menyelesaikan masalah secara
bertahap.
9.
Subjek menggunakan
informasiinformasi yang diterima melalui alat
indra
secara
langsung
tanpa
menganalisis makna implisit.
10. Subjek
membuat
ide/dugaan
berdasarkan analisis fakta-fakta.
11. Subjek belum mampu menyelesaikan
permasalahan yang diberikan.
Melihat Kembali
12. Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh.
13. Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh dengan
memeriksa argumen yang digunakan.
14. Subjek memeriksa kembali hasil
jawaban yang diperoleh dengan
memeriksa solusi yang diperoleh.

 

-



-



-


-  

-



-



-



-

-

Keterangan: SK = Sekuensial Konkret, SA = Sekuensial Abstrak
RA = Random Abstrak, dan RK = Random Konkret

F. Pembahasan
Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa, dalam memecahkan masalah
dengan level kognitif C4 pada tahap memahami masalah, mahasiswa SK dan
RK mampu memahami seluruh bagian utama permasalahan tetapi mahasiswa
SA dan RA belum mampu. Hal tersebut terlihat dari mahasiswa SK dan RK
yang mampu menjelaskan seluruh informasi penting dari permasalahan dengan
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benar. Sedangkan, mahasiswa SA dan RA melewatkan salah satu informasi
penting dari permasalahan. Mahasiswa SA melewatkan informasi terkait suku
pertama barisan yang bernilai lebih dari 500 dan mahasiswa RA melewatkan
informasi terkait barisan yang merupakan bilangan ganjil. Berdasarkan hasil
wawancara, hal tersebut disebabkan mahasiswa SA dan RA yang kurang teliti
dalam membaca soal. Pada tahap merancang rencana, mahasiswa SK, SA dan
RK membuat rencana penyelesaian secara bertahap mengikuti alur berpikir
yang logis. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa SK, SA dan RK membuat
rencana penyelesaian dengan alur berpikir yang masuk akal. Rencana
penyelesaian yang dibuat mahasiswa SK, SA dan RK juga mengarah pada
penyelesaian yang tepat. Berbeda dengan mahasiswa RA yang membuat
rencana penyelesaian secara tidak bertahap dengan membuat lompatan yang
dipengaruhi dorongan hati, tetapi rencana yang dibuat juga mengarah pada
penyelesaian yang tepat. Pada tahap menjalankan rencana, mahasiswa SK, SA
dan RK menyelesaikan masalah secara bertahap tetapi mahasiswa RA
menyelesaikan masalah secara tidak bertahap. Mahasiswa SK dan RK
cenderung menyelesaikan masalah dengan menggunakan informasi-informasi
yang diterima melalui alat indra secara langsung tanpa menganalisis makna
implisit. Sedangkan, Mahasiswa SA dan RA menyelesaikan masalah dengan
membuat ide/dugaan berdasarkan analisis fakta-fakta. Mahasiswa SA dan RA
mampu menguraikan dan menggunakan fakta-fakta yang diterimanya untuk
membuat ide/dugaan terkait langkah selanjutnya dalam menemukan solusi dari
permasalahan yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis
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terkait cara yang mereka gunakan dalam menjalankan rencana penyelesaian
yang telah dibuat dan alasan yang melatarbelakanginya. Pada tahap melihat
kembali, mahasiswa SK memilih tidak memeriksa kembali jawaban karena
sudah merasa yakin dengan hasil pekerjannya. Mahasiswa SA memeriksa
kembali jawaban dengan memeriksa kembali argumen yang digunakan seperti
perhitungan dan langkah-langkah pengerjaan. Mahasiswa RA memeriksa
kembali jawaban dengan memeriksa solusi yang diperoleh, apakah memenuhi
kondisi yang diminta atau tidak. Sedangkan, mahasiswa RK memilih
menurunkan solusi yang diperoleh dengan cara penyelesaian lain untuk
mengetahui kebenaran solusi yang diperoleh.
Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat bahwa, dalam memecahkan masalah
dengan level kognitif C5 pada tahap memahami masalah, mahasiswa SK, SA
dan RA mampu memahami seluruh bagian utama permasalahan tetapi
mahasiswa RK belum mampu. Hal tersebut terlihat dari mahasiswa SK, SA dan
RA yang mampu menjelaskan seluruh informasi penting dari permasalahan
dengan benar. Sedangkan, mahasiswa RK belum mampu menjelaskan dengan
benar informasi terkait harga argo taksi untuk jarak tempuh 10 km yang sama
dengan dua kali harga argo taksi untuk jarak tempuh 4 km. Pada tahap
merancang rencana, mahasiswa SK dan SA membuat rencana penyelesaian
secara bertahap mengikuti alur berpikir yang logis. Hal tersebut dikarenakan
mahasiswa SK dan SA mampu membuat rencana penyelesaian yang dapat
diterima oleh nalar atau masuk akal. Namun hanya rencana yang dibuat
mahasiswa SA yang mengarah pada pemecahan masalah yang tepat..
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Sedangkan, mahasiswa RA dan RK membuat rencana penyelesaian secara tidak
bertahap dengan membuat lompatan yang dipengaruhi dorongan hati dan tidak
mengarah pada pemecahan masalah yang tepat. Pada tahap menjalankan
rencana, mahasiswa SK dan SA menyelesaikan masalah secara bertahap tetapi
RK menyelesaikan masalah secara tidak bertahap. Mahasiwa SK dan RK
menyelesaikan masalah dengan menggunakan informasi-informasi yang
diterima melalui alat indra secara langsung tanpa menganalisis makna implisit.
Mahasiswa SA dan RA menyelesaikan masalah dengan membuat ide/dugaan
berdasarkan analisis fakta-fakta. Mahasiswa SA dan RA mampu menguraikan
dan menggunakan fakta-fakta yang diterimanya untuk membuat ide/dugaan
terkait langkah selanjutnya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang
diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis terkait cara yang mereka
gunakan dalam menjalankan rencana penyelesaian yang telah dibuat dan alasan
yang melatarbelakanginya. Selain itu, mahasiswa RK dan RA cenderung
mengikuti dorongan hati dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan
permasalahan. Pada akhirnya, mahasiswa RA tidak mampu menyelesaiakan
permasalahan yang diberikan. Pada tahap melihat kembali, mahasiswa SK
memilih untuk tidak memeriksa kembali jawaban karena sudah merasa yakin
dengan hasil pekerjannya. Mahasiwa SA memeriksa kembali jawaban dengan
memeriksa kembali argumen yang digunakan (seperti perhitungan dan langkahlangkah pengerjaan). Mahasiswa RA tidak memeriksa kembali jawaban karena
tidak mampu menyelesaikan masalah yang diberikan. Sedangkan, mahasiswa
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RK memilih tidak memeriksa kembali jawaban karena memiliki kendala dalam
memahami permasalahan yang diberikan.
Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa, dalam memecahkan masalah
dengan level kognitif C6 pada tahap memahami masalah, mahasiswa SA dan
RK mampu memahami seluruh bagian utama permasalahan tetapi mahasiswa
RA belum mampu. Hal tersebut terlihat dari mahasiswa SA dan RK yang
mampu menjelaskan seluruh informasi penting dari permasalahan dengan
benar. Sedangkan, mahasiswa RA kurang mampu menentukan informasiinformasi penting yang diketahui dari soal yang diberikan. Sedangkan,
mahasiswa SK memaknai informasi pada soal secara terlalu apa adanya. Pada
tahap merancang rencana, mahasiswa SK, SA dan RK membuat rencana
penyelesaian secara bertahap mengikuti alur berpikir yang logis. Hal tersebut
dikarenakan mahasiswa SK, SA dan RK mampu membuat rencana
penyelesaian yang dapat diterima oleh nalar atau masuk akal. Namun,
mahasiswa RK cenderung mengikuti dorongan hati dalam membuat
rencananya. Rencana penyelesaian mahasiswa SA dan RK mengarah pada
pemecahan yang tepat. Sedangkan, rencana penyelesaian mahasiswa SK hanya
mengarah pada pemecahan sebagian kecil masalah karena mahasiswa SK yang
memaknai informasi pada soal secara terlalu apa adanya. Mahasiswa RA tidak
mampu membuat rencana penyelesaian dari masalah yang diberikan. Hal
tersebut dikarenakan ia bingung dalam menentukan informasi yang dibutuhkan
untuk menyelesaiakan permasalahan. Pada tahap menjalankan rencana,
mahasiswa SK dan SA menyelesaikan masalah secara bertahap tetapi
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mahasiswa RK menyelesaikan masalah secara tidak bertahap. Hal tersebut
terlihat dari hasil tes dan wawancara mahasiswa RK yang cenderung
menyelesaikan masalah dengan mencoba-coba secara tidak terstruktur. Selain
itu, mahasiwa SK dan RK cenderung menyelesaikan masalah dengan
menggunakan informasi-informasi yang diterima melalui alat indra secara
langsung tanpa menganalisis makna implisit. Hal tersebut membuat mahasiwa
RK tidak berhasil menyesaikan permasalahan yang diberikan karena belum
mampu melihat pola yang terbentuk secara langsung. Berbeda dengan
mahasiswa SA yang menyelesaikan masalah dengan membuat ide/dugaan
berdasarkan analisis fakta-fakta. Mahasiswa SA mampu menguraikan dan
menggunakan fakta-fakta yang diterimanya untuk membuat ide/dugaan terkait
langkah selanjutnya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang
diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis terkait cara yang
mahasiswa SA gunakan dalam menjalankan rencana penyelesaian yang telah
dibuat dan alasan yang melatarbelakanginya. Pada tahap melihat kembali,
mahasiswa SK memilih tidak memeriksa kembali jawaban karena sudah merasa
yakin dengan hasil pekerjannya. Mahasiswa SA memeriksa kembali jawaban
dengan memeriksa kembali argumen yang digunakan (seperti perhitungan dan
langkah-langkah pengerjaan) dan memeriksa solusi yang diperoleh, apakah
memenuhi kondisi yang diminta atau tidak. Sedangakan, mahasiswa SK dan
RA tidak memeriksa kembali jawaban karena tidak mampu menyelesaikan
permasalahan yang diberikan.
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, dapat dibuat rangkuman terkait profil mahasiswa dalam pemecahan
masalah non rutin barisan bilangan berdasarkan gaya berpikir yang dimiliki dalam table berikut.
Tabel 4.12 Profil Pemecahan Masalah Mahasiswa Berdasarkan Gaya Berpikirnya
Gaya
Berpikir

Tahap-tahap Pemecahan Masalah Menurut Polya
Merancang Rencana
Menjalankan Rencana

Memahami Masalah
Level Kognitif Soal C4
Sekuensial Memahami seluruh
Membuat rencana
 Menyelesaikan masalah secara
Konkret
bagian utama
penyelesaian secara bertahap
bertahap.
(SK)
permasalahan.
dan mengarah pada pemecahan  Menggunakan informasimasalah yang tepat.
informasi yang diterima melalui
alat indra secara langsung tanpa
menganalisis makna implisit.
Sekuensial Belum memahami
Membuat rencana
 Menyelesaikan masalah secara
Abstrak
seluruh bagian utama penyelesaian secara bertahap
bertahap.
(SA)
permasalahan karena dan mengarah pada pemecahan  Membuat ide/dugaan berdasarkan
kurang teliti.
masalah yang tepat.
analisis fakta-fakta.
Random
Belum memahami
Membuat rencana
 Menyelesaikan masalah secara
Abstrak
seluruh bagian utama penyelesaian secara tidak
tidak bertahap.
(RA)
permasalahan karena bertahap, namun mengarah
 Membuat ide/dugaan berdasarkan
kurang teliti.
pada pemecahan masalah yang
analisis fakta-fakta.
tepat.

Melihat Kembali
Tidak memeriksa
kembali jawaban
karena sudah merasa
yakin.

Memeriksa argumen
yang digunakan.

Memeriksa solusi
yang diperoleh.
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Random
Konkret
(RK)

Memahami seluruh
bagian utama
permasalahan.

Level Kognitif Soal

Membuat rencana
 Menyelesaikan masalah secara
penyelesaian secara bertahap
bertahap.
dan mengarah pada pemecahan  Menggunakan informasimasalah yang tepat.
informasi yang diterima melalui
alat indra secara langsung tanpa
menganalisis makna implisit.

Menurunkan solusi
yang diperoleh
dengan cara lain.

 Menyelesaikan masalah secara
bertahap.
 Menggunakan informasiinformasi yang diterima melalui
alat indra secara langsung tanpa
menganalisis makna implisit.
Membuat rencana
 Menyelesaikan masalah secara
penyelesaian secara bertahap
bertahap.
dan mengarah pada pemecahan  Membuat ide/dugaan berdasarkan
masalah yang tepat.
analisis dan penalaran faktafakta.
Membuat rencana
 Membuat ide/dugaan berdasarkan
penyelesaian secara tidak
analisis fakta-fakta.
bertahap dan tidak mengarah
 Cenderung mengikuti dorongan
pada pemecahan masalah yang
hati.
tepat.
Membuat rencana
 Menyelesaikan masalah secara
penyelesaian secara tidak
tidak bertahap.
bertahap dan tidak mengarah
 Menggunakan informasiinformasi yang diterima melalui

Tidak memeriksa
kembali jawaban
karena sudah merasa
yakin.

C5

Sekuensial Memahami seluruh
Konkret
bagian utama
(SK)
permasalahan.

Sekuensial Memahami seluruh
Abstrak
bagian utama
(SA)
permasalahan.

Random
Abstrak
(RA)

Memahami seluruh
bagian utama
permasalahan.

Random
Konkret
(RK)

Belum memahami
seluruh bagian utama
permasalahan karena

Membuat rencana
penyelesaian secara bertahap,
namun tidak mengarah pada
pemecahan masalah yang
tepat.

Memeriksa argumen
yang digunakan.

Tidak memeriksa
kembali jawaban
karena tidak mampu
menyelesaikan
permasalahan.
Tidak memeriksa
kembali jawaban
karena tidak mampu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

salah memahami
salah satu informasi.

C6
Sekuensial Memahami informasi
Konkret
pada soal secara
(SK)
terlalu apa adanya.

pada pemecahan masalah yang
tepat.

alat indra secara langsung tanpa
menganalisis makna implisit.
 Cenderung mengikuti dorongan
hati.

menyelesaikan
permasalahan.

Level Kognitif Soal

Sekuensial Memahami seluruh
Abstrak
bagian utama
(SA)
permasalahan.
Random
Abstrak
(RA)

Random
Konkret
(RK)

Belum memahami
bagian utama
permasalahan karena
kurang mengetahui
informasi penting
pada soal.
Memahami seluruh
bagian utama
permasalahan.

 Menyelesaikan masalah secara
bertahap.
 Menggunakan informasiinformasi yang diterima melalui
alat indra secara langsung tanpa
menganalisis makna implisit.
Membuat rencana
 Menyelesaikan masalah secara
penyelesaian secara bertahap
bertahap.
dan mengarah pada pemecahan  Membuat ide/dugaan berdasarkan
masalah yang tepat.
analisis fakta-fakta.
Tidak mampu membuat
Tidak mampu menyelesaikan
rencana penyelesaian karena
permasalahan karena belum
bingung dalam menentukan
mampu membuat rencana
informasi yang dibutuhkan
penyelesaian.
untuk menyelesaiakan
permasalahan.
Membuat rencana
 Menyelesaikan masalah secara
penyelesaian secara bertahap
tidak bertahap.
dan mengarah pada pemecahan  Menggunakan informasimasalah yang tepat, tetapi
informasi yang diterima melalui
mengikuti dorongan hati.
alat indra secara langsung tanpa
menganalisis makna implisit.
Membuat rencana
penyelesaian secara bertahap,
namun hanya mengarah pada
pemecahan sebagian kecil
masalah.

Tidak memeriksa
kembali jawaban
karena sudah merasa
yakin.
 Memeriksa argumen
yang digunakan.
 Memeriksa solusi
yang diperoleh
Tidak memeriksa
kembali jawaban
karena tidak mampu
menyelesaikan
permasalahan.
Tidak memeriksa
kembali jawaban
karena tidak mampu
menyelesaikan
permasalahan.
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 Tidak mampu menyelesaikan
permasalahan karena belum
melihat pola secara langsung.
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G. Keterbatasan Penelitian
Adapun beberapa keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Pemilihan Subjek Penelitian
Pemilihan subjek penelitian yang dilakukan peneliti hanya berpedoman
pada hasil Angket Gaya berpikir yang diperoleh, tanpa mempertimbangkan
kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan dalam menyampaikan
pendapat yang dimiliki mahasiswa. Hal tersebut mengakibatkan terdapat
beberapa subjek penelitian yang tidak mampu menyelesaikan soal tes yang
diberikan dan kesulitan menyampaikan pendapatnya pada saat dilakukan
wawancara. Dengan mempertimbangkan kedua kemampuan tersebut dalam
pemilihan subjek penelitian, maka kemungkinan subjek tidak dapat
menyelesaikan soal yang diberikan atau subjek kurang mampu
menyampaikan data yang jelas dalam wawancara dapat diminimalisir. Oleh
karena itu, pemilihan subjek akan lebih baik bila dilakukan dengan
berdiskusi terlebih dahulu terkait kemampuan pemecahan masalah dan
kemampuan penyampaian pendapat mahasiswa, dengan dosen pengampu
mata kuliah.
2. Instrumen Penelitian
Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini belum mampu
membedakan langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan subjek.
Akan lebih baik bila peneliti membuat instrumen tes yang mampu
membedakan langkah-langkah pemecahan masalah (berdasarkan teori
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Polya, yaitu memahami masalah, merancang rencana, menjalankan rencana
dan melihat kembali) yang dilakukan subjek, sehingga analisis profil
pemecahan masalah mahasiswa dapat lebih mudah dilakukan.
3. Waktu dan Teknik Pengumpulan Data
Pengambilan data yang dilakukan peneliti sempat terhambat oleh
terjadinya

pandemi

virus

Covid-19

di

Indonesia.

Hal

tersebut

mengakibatkan perubahan teknik pengumbulan data melalui wawancara
yang seharusnya dilalukan secara langsung menjadi wawancara daring
melalui aplikasi WhatsApp. Hal tersebut juga membuat waktu pengumpulan
data yang menjadi lebih lama dan proses wawancara menjadi sedikit
terganggu oleh aktifitas lain yang dilakukan subjek penelitian.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait profil mahasiswa
Universitas Sanata Dharma dalam memecahankan masalah non rutin barisan
bilangan berdasarkan gaya berpikir, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Mahasiswa dengan gaya berpikir SK
Pada tahap memahami masalah, mahasiswa mampu memahami seluruh
bagian utama permasalahan level kognitif C4 dan C5. Namun, mahasiswa
cenderung memandang secara sempit permasalahan level kognitif C6 yang
diberikan karena terlalu apa adanya dalam memaknai informasi yang
ditanyakan. Pada tahap merancang rencana, mahasiswa membuat rencana
penyelesaian secara bertahap untuk permasalahan level kognitif C4, C5 dan
C6. Namun, hanya rencana penyelesaian permasalahan level kognitif C4
yang mengarah pada pemecahan masalah yang tepat. Pada tahap
menjalankan rencana untuk permasalahan level kognitif C4, C5 dan C6,
mahasiswa

menyelesaikan

permasalahan

secara

bertahap

dengan

menggunakan informasi-informasi yang diterima melalui alat indra secara
langsung tanpa menganalisis makna implisit. Pada tahap melihat kembali
untuk permasalahan level kognitif C4, C5 dan C6, mahasiswa memilih
untuk tidak memeriksa kembali jawaban yang diperoleh karena merasa
sudah yakin dengan jawabannya.
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2. Mahasiswa dengan gaya berpikir SA
Pada tahap memahami masalah, mahasiswa mampu memahami seluruh
bagian utama permasalahan level kognitif C5 dan C6 tetapi belum mampu
untuk permasalahan level kognitif C4 karena kurang teliti dalam membaca
soal. Pada tahap merancang rencana untuk permasalahan level kognitif C4,
C5 dan C6, mahasiswa membuat rencana penyelesaian secara bertahap dan
mengarah pada pemecahan masalah yang tepat. Pada tahap menjalankan
rencana untuk permasalahan level kognitif C4, C5 dan C6, mahasiswa
menyelesaikan masalah secara bertahap dengan membuat ide/dugaan
berdasarkan analisis fakta-fakta. Pada tahap melihat kembali untuk
permasalahan level kognitif C4, C5 dan C6, mahasiswa memilih untuk
memeriksa kembali argumen yang digunakan serta memeriksa kembali
solusi yang diperoleh pada permasalahan level kognitif C6.
3. Mahasiswa dengan gaya berpikir RA
Pada tahap memahami masalah, mahasiswa hanya mampu memahami
seluruh bagian utama permasalahan level kognitif C5. Sedangkan untuk
permasalahan level kognitif C4, mahasiswa belum mampu karena kurang
teliti dalam membaca soal dan untuk permasalahan level kognitif C6,
mahasiswa juga belum mampu karena kurang mampu menentukan
informasi-informasi penting dari soal. Pada tahap merancang rencana,
mahasiswa membuat rencana penyelesaian secara tidak bertahap untuk
permasalahan level kognitif C4 dan C5. Hanya rencana penyelesaian
permasalahan level kognitif C4 yang mengarah pada pemecahan masalah
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yang tepat. Sedangkan untuk permasalahan level kognitif C6, mahasiswa
tidak mampu membuat rencana penyelesaian. Pada tahap menjalankan
rencana, mahasiswa menyelesaikan masalah secara tidak bertahap untuk
permasalahan level kognitif C4 dan cenderung mengikuti dorongan hati
untuk permasalahan level kognitif C5. Selain itu, dalam menyelesaikan
permasalahan dengan level kognitif soal C4 dan C5, mahasiswa cenderung
membuat ide/dugaan berdasarkan analisis fakta-fakta. Mahasiswa tidak
mampu menyelesaikan permasalahan level kognitif C5 dan C6. Pada tahap
melihat kembali, mahasiswa memilih memeriksa kembali solusi
permasalahan level kognitif soal C4 yang diperoleh, apakah memenuhi
kondisi yang diminta atau tidak. Sedangkan untuk permasalahan level
kognitif C5 dan C6, mahasiswa tidak memeriksa kembali jawaban yang
diperoleh karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan.
4. Mahasiswa dengan gaya berpikir RK
Pada tahap memahami masalah, mahasiswa mampu memahami seluruh
bagian utama permasalahan level kognitif C4 dan C6. Sedangkan untuk
permasalahan level kognitif C5, mahasiswa belum mampu karena salah
dalam memaknai informasi yang diketahui. Pada tahap merancang rencana,
mahasiswa membuat rencana penyelesaian permasalahan level kognitif C4
dan C6 secara bertahap dan mengarah pada pemecahan masalah yang tepat.
Namun, mahasiswa cenderung mengikuti dorongan hati dalam membuat
rencana penyelesaian permasalahan level kognitif C6. Sedangkan untuk
permasalahan level kognitif C5, mahasiswa membuat rencana penyelesaian
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secara tidak bertahap dan tidak mengarah pada pemecahan masalah yang
tepat. Pada tahap menjalankan rencana, mahasiswa menyelesaikan
permasalahan level kognitif C5 dan C6 secara tidak bertahap tetapi bertahap
untuk permasalahan level kognitif C4. Selain itu, mahasiswa menyelesaikan
permasalahan level kognitif C4, C5 dan C6 dengan menggunakan
informasi-informasi yang diterima melalui alat indra secara langsung tanpa
menganalisis makna implisit. Dalam menyelesaikan permasalahan level
kognitif C5, mahasiswa cenderung mengikuti dorongan hati. Mahasiswa
tidak mampu menyelesaikan permasalahan level kognitif C6. Pada tahap
melihat kembali, mahasiswa memilih menurunkan solusi permasalahan
level kognitif C4 yang diperoleh dengan cara lain dan tidak memeriksa
kembali jawaban permasalahan level kognitif C5 yang diperoleh karena
terkendala dalam memahami soal. Sedangkan untuk permasalahan level
kognitif C6, mahasiswa tidak memeriksa kembali jawaban yang diperoleh
karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun beberapa saran yang diberikan
peneliti adalah sebagai berikut:
1. Bagi mahasiswa calon guru
Mahasiswa calon guru matematika perlu lebih banyak berlatih
memecahkan masalah matematika, terutama masalah non rutin, untuk
mengembangkan

kemampuan

pemecahan

masalah

yang

dimiliki.
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Kemampuan pemecahan masalah sangat penting bagi seorang calon guru
untuk mempersiapkan diri menjadi guru matematika yang profesional.
2. Bagi penelitian selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti profil mahasiswa calon
guru dalam memecahan masalah matematika berdasarkan gaya berpikirnya
secara lebih lanjut dengan memilih subjek yang memiliki kemampuan
pemecahan masalah tingga, sedang, dan rendah. Selain itu, peneliti
selanjutnya diharapkan juga mampu melakukan penelitian kualitatif gaya
berpikir lainnya seperti analisis kesalahan pemecahan masalah matematika
mahasiswa calon guru berdasarkan gaya berpikirnya, diagnosis dan
remidiasi mahasiswa calon guru dalam suatu topik matematika
berdasarkan gaya berpikirnya, analisis kemampuan penalaran mahasiswa
dalam memecahkan masalah berdasarkan gaya berpikir yang dimiliki, atau
lain sebagainya.
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Lampiran A Surat-surat
Lampiran A.1 Surat Ijin Penelitian dari Kampus
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Lampiran B Instrumen Penelitian
Lampiran B.1 Instrumen Angket Gaya Berpikir
Lampiran B.1.1 Angket Gaya Berpikir
ANGKET GAYA BERPIKIR
A. Pengantar
Angket ini bertujuan sebagai alat pengumpulan data terkait gaya berpikir yang
Anda miliki. Dalam pengisian angket ini Anda dimohon untuk memberikan
jawaban secara jujur dan benar sesuai dengan apa yang anda alami dan rasakan.
Adapun jawaban yang Anda berikan tidak akan berpengaruh terhadap nilai apapun
dan kerahasiaanya terjamin. Kesediaan Anda mengisi angket berikut merupakan
jasa yang sangat berharga bagi peneliti. Dengan demikian peneliti ucapkan terima
kasih.
B. Petunjuk
1. Tuliskan data identitas Anda pada kolom yang disediakan secara lengkap dan jelas.
2. Bacalah perintah pengerjaan dan pilihan jawaban pada setiap nomer secara cermat.
3. Bila terdapat hal yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada penjaga yang bertugas.
4. Kerjakan pada lembar yang telah disediakan.
5. Tidak ada jawaban yang benar atau salah.
6. Sebelum mengumpulkan angket berikut, pastikan Anda telah mengisi seluruh nomor.
C. Data Responden
Nama Lengkap

:

NIM

:

Program Studi/ Fakultas

:

Semester

:

Perintah!
Dari seluruh kata pada masing-masing nomor berikut ini, lingkarilah dua
kata yang paling mendekati gambaran diri Anda. Ikuti kata hati Anda dan
berikan jawaban yang jujur agar diperoleh gambaran yang paling tepat terkait
gaya berpikir Anda.
1. a. Imajinatif
3. a. Teratur
b. Investigatif
b. Mudah beradaptasi
c. Realistis
c. Kritis
d. Analitis
d. Penuh rasa ingin tahu
L2
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2.

a.
b.
c.
d.

Suka berdebat
Langsung pada permasalahan
Suka mencipta
Suka menghubung-hubungkan

4.

5.

a.
b.
c.
d.

Tepat
Fleksibel
Sistematis
Penemu

11. a.
b.
c.
d.

Pengubah
Penilai
Spontan
Mengharapkan arahan

6.

a.
b.
c.
d.

Suka berbagi
Teratur
Penuh perasaan
Mandiri

12. a.
b.
c.
d.

Berkomunikasi
Menemukan
Waspada (hati-hati)
Menggunakan nalar

7.

a.
b.
c.
d.

Kompetitif
Perfeksionis
Kooperatif
Logis

13. a.
b.
c.
d.

Suka tantangan
Suka berlatih
Peduli
Memeriksa

8.

a.
b.
c.
d.

Intelektual
Sensitif
Kerja keras
Mau mengambil resiko

14. a. Menyelesaikan pekerjaan
b. Melihat kemungkinankemungkinan
c. Mendapat gagasangagasan/ide
d. Menafsirkan

9.

a.
b.
c.
d.

Pembaca (non-fiksi)
Suka bergaul
Mampu memecahkan masalah
Perencana

15. a.
b.
c.
d.

10. a.
b.
c.
d.

Penghafal
Berasosiasi
Berpikiran mendalam
Pemulai
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a.
b.
c.
d.

Personal
Praktis
Akademis
Suka berpetualang

Bertindak
Berperasaan
Berpikir
Bereksperimen
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Lampiran B.1.2 Pedoman Penskoran Angket Gaya Berpikir
PEDOMAN PENSKORAN ANGKET GAYA BERPIKIR
Langkah-langkah Pensekoran:
1. Lingkari jawaban yang telah dipilih pada masing-masing item.
2. Jumlahkan jawaban yang telah terpilih pada kolom I, II, III, dan IV.
3. Kalikan hasil jumlahan pada masing-masing kolom dengan 4.
4. Hasil Skor terbesar menunjukkan gaya berpikir responden.
No. Item

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Jumlah

I.

…………..

II.

………….

III.

………….

IV.

…………

I
C
A
B
B
A
B
B
C
D
A
D
C
B
A
A

II
D
C
A
C
C
C
D
A
A
C
B
D
D
C
C

III
A
B
D
A
B
A
C
B
B
B
C
A
C
D
B

IV
B
D
C
D
D
D
A
D
C
D
A
B
A
B
D

……

……

……

……

× 4 =

Sekuensial Konkret (SK)

× 4 =

Sekuensial Abstrak (SA)

× 4 =

Random Abstrak (RA)

× 4 =

Random Konkret (RK)
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Lampiran B.2 Instrumen Tes Tertulis
Lampiran B.2.1 Kisi-kisi Tes Tertulis
Tabel Kisi-kisi Pedoman Soal Tes Tertulis
Topik
pokok

Barisan
Bilangan

Indikator Soal

Butir
Soal

Menganalisis pola
dari suatu barisan
bilangan tertentu
untuk menentukan
pemecahan
masalah

1

Menilai kesesuaian
suatu pernyataan
dalam permasalahan yang berkaitan
dengan barisan
bilangan tertentu

2

Membuat persamaan yang menyatakan
generalisasi
dari suatu pola
barisan bilangan

3

Level Kognitif

Menganalisis (C4)
Menganalisis
adalah
kemampuan
seseorang dalam menguraikan suatu
bahan pelajaran kedalam bagian-bagian
atau unsur-unsur serta mengetahui
hubungan antarbagian yang telah
diajarkan sebelumnya. Kemampuan
menganalisis
berhubungan
dengan
kemampuan seseorang dalam melakukan
penalaran atau penggunaan logika dalam
menyelesaikan suatu permasalahan.
Mengevaluasi (C5)
Mengevaluasi
adalah
kemampuan
seseorang dalam membuat sebuah
penilaian terhadap sesuatu berdasarkan
maksud, standar, atau kriteria tertentu.
Kemampuan mengevaluasi mencakup
pemeriksaan (checking) dan pengkritisan
(critiquing). Dengan kemampuan ini
siswa dapat membuat pertimbangan dan
mengambil sebuah keputusan terhadap
suatu metode, kondisi, atau ide.
Mengkreasi (C6)
Mengkreasi atau membuat merupakan
kemampuan untuk memadukan beberapa
unsur untuk menghasilkan sesuatu yang
baru dan berhubungan untuk membuat
hasil
yang
baik.
Mengkreasi
mengarahkan siswa agar menghasilkan
karya yang dapat dibuat oleh semua
siswa. Proses mengkreasi meliputi
merumuskan,
merencanakan,
dan
memproduksi.
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Lampiran B.2.2 Lembar Tes Tertulis
LEMBAR TES TERTULIS
A. Petunjuk
1. Tuliskan data identitas Anda pada kolom yang disediakan secara lengkap dan
jelas.
2. Bacalah setiap soal dengan cermat sebelum mengerjakan.
3. Bila terdapat hal yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada penjaga yang
bertugas.
4. Kerjakan secara mandiri, tidak diijinkan untuk saling berdiskusi.
5. Tuliskan jawaban dan cara pengerjaan pada tempat yang disediakan.
6. Tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung (seperti: kalkulator, hp).
7. Pastikan Anda telah mengerjakan seluruh nomor, sebelum mengumpulkan
lembar ini.
B. Data Identitas
Nama Lengkap

:

NIM

:

C. Soal dan Jawaban
1. Suatu barisan bilangan terdiri dari bilangan-bilangan ganjil kelipatan 9 yang
berurutan dari terkecil ke terbesar. Suku pertama barisan tersebut adalah
bilangan ganjil kelipatan 9 pertama yang lebih dari 500. Tentukan mulai suku
keberapakah dari barisan tersebut akan bernilai lebih dari 1000!
Jawaban:
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2. Anton sedang berpergian menggunakan sebuah taksi. Ketika sampai di tempat
tujuan, Anton diminta untuk membayar sebesar Rp60.000,-. Anton merasa
bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga argo taksi yang sebenarnya.
Besar harga argo taksi meliputi biaya buka pintu yakni Rp5.000,- dan
meningkat secara konstan (tetap) per satu km. Berdasarkan pengalamannya
menggunakan taksi yang sejenis, diketahui bahwa harga argo taksi untuk jarak
tempuh 10 km adalah dua kali harga argo taksi untuk jarak tempuh 4 km. Bila
jarak yang ditempuh Anton dengan taksi tersebut adalah 22 km dan
diasumsikan bahwa jalan yang ditempuh tidak macet, tentukan kebenaran
pendapat Anton!
Jawaban:
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3. Tono hendak membuat sebuah kolam
renang berbentuk persegi panjang
dengan lebar 5 m. Tono ingin
menghiasi dasar kolam tersebut
dengan susunan keramik berwarna
hitam dan putih yang masing-masing
berukuran 1 𝑚 × 1 𝑚 . Agar tidak
mengurangi nilai keindahan susunan
keramik, Tono memutuskan untuk tidak memotong keramik tersebut dalam
penyusunannya. Keramik-keramik tersebut disusun seperti ilustrasi
disamping! Untuk mempermudah Tono dalam proses pembuatan kolam
renang tersebut, buatlah:
a. Persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang kolam (dalam
meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik hitam yang
diperlukan!
Jawaban:
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b. Persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang kolam (dalam
meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik putih yang
diperlukan!
Jawaban:
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Lampiran B.2.3 Alternatif Jawaban Tes Tertulis
1. Suatu barisan bilangan terdiri dari bilangan-bilangan ganjil kelipatan 9 yang
berurutan dari terkecil ke terbesar. Suku pertama barisan tersebut adalah
bilangan ganjil kelipatan 9 pertama yang lebih dari 500. Tentukan mulai suku
keberapakah dari barisan tersebut akan bernilai lebih dari 1000!
Jawaban:
Mamahami masalah:
Diketahui:
Barisan bilangan terdiri dari bilangan-bilangan ganjil kelipatan 9.
Suku pertama barisan adalah bilangan ganjil kelipatan 9 pertama yang lebih
dari 500.
Ditanya:
Mulai suku keberapakah dari barisan tersebut akan bernilai lebih dari 1000
Merancang rencana:
1. Menentukan komponen-komponen penting pada barisan, yaitu suku
pertama, beda dan rumus suku ke-n pada barisan.
2. Mencari mulai suku keberapakah dari barisan tersebut akan bernilai
lebih dari 1000.
Menjalankan rencana:
1. Menentukan komponen-komponen penting pada barisan, yaitu suku
pertama, beda dan rumus suku ke-n pada barisan.
Suku pertama barisan tersebut adalah 513.
Bilangan ganjil kelipatan 9 berikutnya adalah 531.
Bilangan ganjil kelipatan 9 berikutnya adalah 549.
begitu seterusnya.
Maka, diperoleh barisan bilangan 513, 531, 549, …
Barisan bilangan tersebut membentuk suatu barisan aritmatika dengan
beda 18.
Maka, 𝑢𝑛 = 513 + (𝑛 − 1)18
2. Mencari mulai suku keberapakah dari barisan tersebut akan bernilai
lebih dari 1000.
Mulai suku keberapakah dari barisan tersebut akan bernilai lebih dari
1000 dapat diketahui dengan mencari nilai n yang memenuhi
pertidaksamaan berikut:
1000 < 513 + (𝑛 − 1)18
487 < (𝑛 − 1)18
487 < 18𝑛 − 18
505 < 18𝑛
28,0556 < 𝑛
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Jadi, mulai suku ke 29 dari barisan tersebut akan bernilai lebih dari
1000.
Melihat kembali:
𝑢28 = 513 + (28 − 1)18 = 999
𝑢29 = 513 + (29 − 1)18 = 1017
Terlihat bahwa mulai suku ke-29 dari barisan bilangan tersebut bernilai
lebih dari 1000, yaitu 1017.
Bila mahasiswa melewati tahap ini mungkin mahasiswa akan memberikan
jawaban yang salah seperti, “mulai suku ke-28 dari barisan bilangan
tersebut bernilai lebih dari 1000”.

2. Anton sedang berpergian menggunakan sebuah taksi. Ketika sampai di tempat
tujuan, Anton diminta untuk membayar sebesar Rp60.000,-. Anton merasa
bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga argo taksi yang sebenarnya.
Besar harga argo taksi meliputi biaya buka pintu yakni Rp5.000,- dan
meningkat secara konstan (tetap) per satu km. Berdasarkan pengalamannya
menggunakan taksi yang sejenis, diketahui bahwa harga argo taksi untuk jarak
tempuh 10 km adalah dua kali harga argo taksi untuk jarak tempuh 4 km. Bila
jarak yang ditempuh Anton dengan taksi tersebut adalah 22 km dan
diasumsikan bahwa jalan yang ditempuh tidak macet, tentukan kebenaran
pendapat Anton!
Jawaban:
Memahami masalah:
Diketahui:
Anton diminta membayar Rp60.000,- untuk jarak tempuh 22 km.
Besar harga argo taksi meliputi biaya buka pintu yakni Rp5.000,- dan
meningkat secara konstan (tetap) per satu km.
Harga argo taksi untuk jarak tempuh 10 km adalah dua kali harga argo
taksi untuk jarak tempuh 4 km.
Ditanya:
Kebenaran pendapat Anton yang merasa bahwa harga tersebut tidak sesuai
dengan harga argo taksi yang sebenarnya.
Merancang rencana:
1. Menentukan biaya peningkatan argo taksi per 1 km.
2. Menentukan harga argo taksi sebenarnya untuk jarak tempuh 22 km
.atau menentukan jarak tempuh taksi dengan harga argo taksi
sebenanya Rp60.000,-.
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3. Menentukan kebenaran pendapat Anton.
Menjalankan rencana:
1. Menentukan biaya peningkatan argo taksi per 1 km.
Misal: Un = harga argo taksi untuk jarak tempuh n km
b = penambahan harga argo taksi per satu km
maka, U1 = 5.000 + b dan U2 = 5.000 + b + b = 5.000 + 2b
dan seterusnya, maka, U4 = 5.000 + 4b dan U10 = 5.000 + 10b
U10 = 2 U4 ↔ 5.000 + 10b = 2 × (5.000 + 4b)
↔ 5.000 + 10b = 10.000 + 8b ↔ b = 2.500
2. Menentukan harga argo taksi sebenarnya untuk jarak tempuh 22 km
atau menentukan jarak tempuh taksi dengan harga argo taksi sebenanya
Rp60.000,-.
Jarak yang ditempuh Anton adalah 22 km maka harga argo yang
seharusnya adalah
U22 = 5.000 + 22(2.500) = 5.000+ 55.000 = 60.000
Jadi, harga argo taksi sebenarnya yang harus dibayar Anton adalah
Rp60.000,- .
Atau:
harga yang telah dibayar Anton adalah Rp60.000,- , maka
Un = 60.000 ↔ 5.000 + n(2.500) = 60.000 ↔ n = 22
Sehingga jarak yang seharusnya ditempuh untuk harga Rp60.000,adalah 22 km.
3. Menentukan kebenaran pendapat anton
Pendapat Anton salah karena harga argo taksi yang dibayarkan
merupakan harga argo taksi sebenarnya untuk jarak tempuh 22 km, yaitu
Rp60.000,-.
Alternatif penyelesaian lain:
1. Menentukan biaya peningkatan argo taksi per 1 km.
Harga argo taksi membentuk sebuah barisan aritmatika dengan
a = biaya buka pintu = 5.000 dan b = penambahan harga argo taksi per
satu km.
Jarak
Suku ke- Nilai suku
Tempuh
1
5000
0 km
2
5000+b
1 km
3
5000+2b
2 km
⋮
⋮
⋮
5000+(nn
(n-1) km
1)b
Maka, U5 = 10.000 + 4b dan U11 = 10.000 + 10b
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Diketahui U11 = 2 U5
↔ 5.000 + 10b = 2 × (5.000 + 4b)
↔ 5.000 + 10b = 10.000 + 8b ↔ b = 2.500
2. Menentukan harga argo taksi sebenarnya untuk jarak tempuh 22 km
.atau menentukan jarak tempuh taksi dengan harga argo taksi
sebenanya Rp60.000,-.
Jarak yang ditempuh Anton adalah 22 km maka harga argo yang
seharusnya adalah U23.
U23 = 5.000 + (23-1)2.500 = 60.000
Jadi, harga argo taksi sebanarnya yang harus dibayar Anton adalah
Rp60.000,- .
Atau:
harga yang telah dibayar Anton adalah Rp60.000,-, maka
𝑈𝑛 = 60.000 ↔ 5.000 + (𝑛 − 1)5000 = 60.000
↔ 5.000 + 2.500𝑛 − 2.500 = 60.000 ↔ 𝑛 = 23
Sehingga jarak yang seharusnya ditempuh untuk harga Rp60.000,adalah 22 km.
3. Menentukan kebenaran pendapat Anton.
Pendapat Anton salah karena harga argo taksi yang dibayarkan
merupakan harga argo taksi sebenarnya untuk jarak tempuh 22 km, yaitu
Rp60.000,-.
Melihat kembali:
Andaikan pendapat Anton salah, maka harga argo taksi sebenarnya untuk
jarak tempuh 22 km, yaitu Rp60.000,-.
(60.000 − 5.000)⁄
Biaya peningkatan argo per 1 km =
22 = 2.500
Maka,
harga argo taksi untuk jarak tempuh 10 km = 5000 − 10(2.500) = 30.000
harga argo taksi untuk jarak tempuh 4 km = 5000 − 4(2.500) = 15.000
∴ harga argo taksi untuk jarak tempuh 10 km sama dengan dua kali harga
argo taksi untuk jarak tempuh 4 km.
Karena biaya peningkatan argo yang diperoleh dapat mengakibatkan harga
argo taksi untuk jarak tempuh 10 km sama dengan dua kali harga argo taksi
untuk jarak tempuh 4 km, maka benar bahwa harga argo taksi sebenarnya
untuk jarak tempuh 22 km, yaitu Rp60.000,- dan pendapat Anton salah.
Bila mahasiswa melewati tahap ini mungkin mahasiswa akan memberikan
jawab yang salah seperti, “Pendapat Anton benar, karena harga argo yang
sebenarnya samadengan 60.000”.
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3. Tono hendak membuat sebuah kolam
renang berbentuk persegi panjang
dengan lebar 5 m. Tono ingin
menghiasi dasar kolam tersebut
dengan susunan keramik berwarna
hitam dan putih yang masing-masing
berukuran 1 𝑚 × 1 𝑚 . Agar tidak
mengurangi nilai keindahan susunan
keramik, Tono memutuskan untuk
tidak memotong keramik tersebut dalam penyusunannya. Keramik-keramik
tersebut disusun seperti ilustrasi disamping! Untuk mempermudah Tono dalam
proses pembuatan kolam renang tersebut,buatlah:
a. Persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang kolam (dalam
meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik hitam yang
diperlukan!
Jawaban:
Memahami masalah:
Diketahui:
Berdasarkan pola susunan keramik tersebut diperoleh data seperti pada
table berikut:
Panjang
kolam
(meter)
1
2
3
4
5
6
7
8
⋮

Banyaknya
keramik
hitam
3
5
8
10
13
15
18
20
⋮

Banyaknya
keramik
putih
2
5
7
10
12
15
17
20
⋮

Ditanya:
Persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang kolam (dalam
meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik hitam yang
diperlukan.
Merancang rencana:
1. Mengamati data dan menentukan pola yang terbentuk.
2. Menentukan persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang
kolam (dalam meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik
hitam yang diperlukan.
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Menjalankan rencana:
1. Mengamati data dan menentukan pola yang terbentuk.
Dari tabel dapat dilihat bahwa pada setiap panjang kolam n meter,
dimana n adalah bilangan genap, banyaknya keramik hitam dan
putih selalu sama. Dengan kata lain banyaknya keramik hitam
adalah setengah dari total keramik yang diperlukan.
Sedangkan, banyaknya keramik hitam untuk panjang kolam n
meter, dimana n adalah bilangan ganjil, dapat diperolah dari
menjumlahkan banyaknya keramik hitam untuk panjang kolam
yang merupakan bilangan genap sebelumnya (𝑛 − 1) dengan 3.
2. Menentukan persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang
kolam (dalam meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik
hitam yang diperlukan.
Misal: h(n) menyatakan banyaknya keramik hitam untuk
panjang kolam n meter
ℎ(𝑛) =
ℎ(𝑛) =

𝑛 × 5 5𝑛
=
2
2

dimana 𝑛 = bilangan genap

(𝑛 − 1) × 5
5𝑛 + 1
+3 =
dimana 𝑛 = bilangan ganjil
2
2

Kesimpulan:
5𝑛
,
2
ℎ(𝑛) = {
5𝑛 + 1
,
2

𝑛 merupakan bilangan genap
𝑛 merupakan bilangan ganjil

Melihat kembali:
5+1
ℎ(1) = 2 = 3, maka jika panjang kolam yang dibuat adalah 1 meter
banyaknya keramik hitam yang diperlukan adalah 3.
10
ℎ(2) = 2 = 5, maka jika panjang kolam yang dibuat adalah 2 meter
banyaknya keramik hitam yang diperlukan adalah 5.
15+1
ℎ(3) = 2 = 8, maka jika panjang kolam yang dibuat adalah 3 meter
banyaknya keramik hitam yang diperlukan adalah 8.
20
ℎ(4) = 2 = 10, maka jika panjang kolam yang dibuat adalah 4 meter
banyaknya keramik hitam yang diperlukan adalah 10.
Data tersebut sesuai dengan data yang tertera dalam tabel, maka dapat
disimpulkan bahwa persamaan yang dibuat adalah benar.
Bila mahasiswa melewati tahap ini mungkin mahasiswa akan
memberikan jawaban yang salah karena persamaan yang dibuat belum
memenuhi kondisi pada permasalahan.
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b. Persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang kolam (dalam
meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik putih yang
diperlukan!
Jawaban:
Memahami masalah:
Ditanya:
Persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang kolam (dalam
meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik putih yang
diperlukan.
Merancang rencana:
1. Mengamati data dan menentukan pola yang terbentuk.
2. Menentukan persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang
kolam (dalam meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik
putih yang diperlukan.
Menjalankan rencana:
1. Mengamati data dan menentukan pola yang terbentuk.
Berdasarkan table yang telah dibuat pada point a, diketahui bahwa
pada setiap panjang kolam n meter, dimana n adalah bilangan genap,
banyaknya keramik hitam dan putih selalu sama. Dengan kata lain
banyaknya keramik putih adalah setengah dari total keramik yang
diperlukan
Sedangkan, banyaknya keramik putih untuk panjang kolam n meter,
dimana n adalah bilangan ganjil, dapat diperolah dari menjumlahkan
banyaknya keramik putih untuk panjang kolam yang merupakan
bilangan genap sebelumnya (𝑛 − 1) dengan 2
2. Menentukan persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang
kolam (dalam meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik
hitam yang diperlukan.
Misal: p(n) menyatakan banyaknya keramik putih untuk
panjang kolam n meter
𝑛 × 5 5𝑛
𝑝(𝑛) =
=
dimana 𝑛 adalah bilangan genap
2
2
𝑝(𝑛) =

(𝑛 − 1) × 5
5𝑛 − 1
+2=
dimana 𝑛 adalah bilangan ganjil
2
2

Kesimpulan:
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5𝑛
,
2
𝑝(𝑛) = {
5𝑛 − 1
,
2

𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝
𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙

Alternatif penyelesaian lain:
1. Mengamati data dan menentukan pola yang terbentuk.
Berdasarkan table yang telah dibuat pada point a, diketahui bahwa
pada setiap panjang kolam n meter, dimana n adalah bilangan genap,
banyaknya keramik hitam dan putih selalu sama. Dengan kata lain
banyaknya keramik putih adalah setengah dari total keramik yang
diperlukan. Sedangkan, banyaknya keramik putih untuk panjang
kolam n meter, dimana n adalah bilangan ganjil, dapat diperolah dari
mengurangkan banyaknya keramik hitam dengan 1
2. Menentukan persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang
kolam (dalam meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik
putih yang diperlukan.
Misal: p(n) menyatakan banyaknya kotak putih pada pola ke-n
𝑛 × 5 5𝑛
=
dimana 𝑛 adalah bilangan genap
2
2
𝑝(𝑛) = ℎ(𝑛) − 1
dimana 𝑛 adalah bilangan ganjil
5𝑛 + 1
↔ 𝑝(𝑛) =
−1
2
5𝑛 − 1
↔ 𝑝(𝑛) =
2
𝑝(𝑛) =

Kesimpulan:
5𝑛
,
2
𝑝(𝑛) = {
5𝑛 − 1
,
2

𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝
𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙

Alternatif lain:
1. Mengamati data dan menentukan pola yang terbentuk.
Berdasarkan table yang telah dibuat pada point a, diketahui bahwa
pada setiap panjang kolam n meter, dimana n adalah bilangan genap,
banyaknya keramik hitam dan putih selalu sama. Dengan kata lain
banyaknya keramik putih adalah setengah dari total keramik yang
diperlukan. Sedangkan, banyaknya keramik putih untuk panjang
L17
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kolam n meter, dimana n adalah bilangan ganjil, dapat diperolah dari
mengurangkan total seluruh keramik dengan banyaknya keramik
hitam.
2. Menentukan persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang
kolam (dalam meter) yang akan dibuat dengan banyaknya keramik
putih yang diperlukan.
Misal: p(n) menyatakan banyaknya kotak putih pada pola ke-n
𝑛 × 5 5𝑛
𝑝(𝑛) =
=
dimana 𝑛 adalah bilangan genap
2
2
5𝑛 + 1
𝑝(𝑛) = (5 × 𝑛) − (
) dimana 𝑛 adalah bilangan ganjil
2
10𝑛 − 5𝑛 − 1
↔ 𝑝(𝑛) =
2
5𝑛 − 1
↔ 𝑝(𝑛) =
2
Kesimpulan:
5𝑛
,
2
𝑝(𝑛) = {
5𝑛 − 1
,
2

𝑥 𝑚𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝
𝑥 𝑚𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙

Melihat kembali:
5−1

ℎ(1) = 2 = 2, maka jika panjang kolam yang dibuat adalah 1 meter
banyaknya keramik putih yang diperlukan adalah 2.
10
ℎ(2) = 2 = 5, maka jika panjang kolam yang dibuat adalah 2 meter
banyaknya keramik putih yang diperlukan adalah 5.
15−1
ℎ(3) = 2 = 7, maka jika panjang kolam yang dibuat adalah 3 meter
banyaknya keramik putih yang diperlukan adalah 7.
20
ℎ(4) = 2 = 10, maka jika panjang kolam yang dibuat adalah 4 meter
banyaknya keramik putih yang diperlukan adalah 10.
Data tersebut sesuai dengan data yang tertera dalam tabel, maka dapat
disimpulkan bahwa persamaan yang dibuat adalah benar.
Bila mahasiswa melewati tahap ini mungkin mahasiswa akan
memberikan jawaban yang salah karena persamaan yang dibuat belum
memenuhi kondisi pada permasalahan.
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Lampiran B.3 Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA SEMI TERSTRUKTUR

A. Tujuan Wawancara
Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait proses berpikir
subjek penelitian dalam pemecahan masalah yang dilakukan berdasarkan
gaya berpikir yang dimiliki.

B. Metode Wawancara
Adapun metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi
terstruktur dengan beberapa ketentuan, yaitu:
1. Pertanyaan yang diberikan dapat dikembangkan sesuai dengan hasil
tes pemecahan masalah subjek dan gaya berpikir yang dimilikinya.
2. Permasalahan yang diajukan tidak harus persis seperti yang
direncanakan tetapi masih dalam tema yang sama.

C. Kisi-kisi Pertanyaan Wawancara
Tahap Pemecahan
Masalah Menurut
Polya

Aspek yang Diamati

Pengetahuan subjek terkait
bagian-bagian utama dari
masalah yang diberikan,
Memahami
meliputi informasi yang
masalah
diketahui, yang ditanyakan,
dan
kondisi
dalam
permasalahan.
 Tahap-tahap penyelesaian
masalah yang direncanakan
subjek
Merancang rencana  Rencana yang dibuat subjek
mengarah kepada hasil
penyelesaian masalah yang
benar.
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Pertanyaan
1. Informasi apa saja
yang Anda ketahui
dari soal?
2. Informasi apa yang
ditanyakan?

3. Bagaimana
hubungan informasi
yang diketahui
dengan informasi
yang ditanyakan?
4. Adakah informasi
yang diperlukan
untuk memecahkan
masalah namun
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Menjalankan
rencana

Cara yang digunakan subjek
dalam menjalankan rencana
yang telah dibuat dan alasan
yang melatarbelakangi

Subjek mengecek kembali
hasil penyelesaian yang telah
diperoleh.

Melihat kembali
Cara
subjek
mengecek
kembali hasil penyelesaian
masalah yang diperoleh
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belum diketahui
pada soal?
5. Bagaimana ide
penyelesaian
pemecahan masalah
yang Anda
rencanakan?
6. Bagaimana Anda
menjalankan rencana
yang telah dibuat?
7. Mengapa dipilih cara
tersebut untuk
memecahkan
permasalahan pada
soal?
8. Apakah Anda yakin
jawaban Anda sudah
benar? Kenapa?
9. Apakah Anda
memeriksa kembali
hasil pekerjaan
Anda?
10. Bagaimana cara
Anda memeriksa
kembali hasil
pekerjaan Anda?
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Lampiran C Hasil Validasi Instrumen Oleh Ahli
Lampiran C.1 Hasil Validasi Instrumen Tes Tertulis
Lampiran C.1.1 Hasil Validasi Instrumen Tes Tertulis Oleh Dosen 1
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Lampiran C.1.2 Hasil Validasi Instrumen Tes Tertulis Oleh Dosen 2

L24

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

L25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

L26

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran C.2 Hasil Validasi Pedoman Wawancara
Lampiran C.2.1 Hasil Validasi Pedoman Wawancara Oleh Dosen 1
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Lampiran C.2.2 Hasil Validasi Pedoman Wawancara Oleh Dosen 2
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Lampiran D Hasil Angket Gaya Berpikir

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

Skor Gaya Berpikir
SK
SA
RA
RK
32
20
36
28
20
28
40
32
4
4
40
12
24
12
44
24
52
24
32
12
44
24
48
4
32
20
28
40
44
24
36
16
28
28
44
16

S10

32

32

28

28

S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33

28
32
32
32
32
24
28
16
24
48
36
20
16
48
24
32
20
16
44
16
16
20
40

28
28
40
20
36
28
36
24
20
16
20
32
20
28
8
20
28
32
28
24
28
8
32

52
40
28
36
28
48
28
36
60
32
44
48
56
16
20
52
44
40
36
48
40
28
24

12
20
20
32
24
20
28
44
16
24
16
20
28
28
8
16
28
32
12
32
36
12
24

S34

16

40

24

40

S35
S36

20
32

44
28

24
36

32
16

S37

40

16

40

24

S38

28

28

48

16

Mahasiswa
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Gaya Berpikir dengan
Skor Tertinggi
Random Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Konkret
Random Abstrak
Random Konkret
Sekuensial Konkret
Random Abstrak
Sekuensial Konkret dan
Sekuensial Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Abstrak
Random Konkret
Random Abstrak
Sekuensial Konkret
Random Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Konkret
Sekuensial Konkret
Random Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Konkret
Random Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Konkret
Sekuensial Abstrak dan
Random Konkret
Sekuensial Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Konkret dan
Random Abstrak
Random Abstrak
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S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56

36
48
44
20
8
44
16
44
24
44
32
36
32
36
32
28
28
32

32
36
32
40
4
20
28
40
36
16
28
12
28
12
24
44
24
32

44
20
32
28
32
40
44
28
28
36
48
48
40
44
52
36
40
44

8
16
12
28
16
16
32
8
32
24
12
24
20
28
12
12
28
12

S57

36

36

28

20

S58

36

28

36

20

S59
S60
S61
S62

40
32
36
36

16
20
28
16

44
36
28
36

16
32
28
32

S63

24

20

36

36

S64
S65
S66
S67
S68

32
40
20
32
36

16
44
24
16
20

44
24
48
40
44

28
12
28
20
20
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Random Abstrak
Sekuensial Konkret
Sekuensial Konkret
Sekuensial Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Konkret
Random Abstrak
Sekuensial Konkret
Sekuensial Abstrak
Sekuensial Konkret
Random Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Konkret dan
Sekuensial Abstrak
Sekuensial Konkret dan
Random Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Sekuensial Konkret
Sekuensial Konkret dan
Random
Abstrak
Random
Abstrak
dan
Random Konkret
Random Abstrak
Sekuensial Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
Random Abstrak
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Lampiran E Hasil Tes Tertulis Mahasiswa
Lampiran E.1 Hasil Tes Tertulis Subjek S5 dengan Gaya Berpikir Sekuensial
Konkret (SK)
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Lampiran E.2 Hasil Tes Tertulis Subjek S35 dengan Gaya Berpikir
Sekuensial Abstrak (SA)
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Lampiran E.3 Hasil Tes Tertulis Subjek S19 dengan Gaya Berpikir Random
Abstrak (RA)
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Lampiran E.4 Hasil Tes Tertulis Subjek S18 dengan Gaya Berpikir Random
Konkret (RK)
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Lampiran F Hasil Trasnkrip Wawancara
Lampiran F.1 Hasil Trasnkrip Wawancara S5 dengan Gaya Berpikir
Sekuensial Konkret (SK)
1. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 1
Pertanyaan

Jawaban

Dari soal pertama dahulu,
informasi apa yang
diketahui?

Dari soal itu kan dia (menunjuk barisan)
bilangan-bilangan ganjil. Nah
kelipatannya itu sembilan, nah…tapi suku
pertamanya itu lebih dari 500.
Hm.. yang ditanya mulai suku ke berapa
yang lebih dari 1000, U-nya itu lebih dari
1000. Eh.. nilai U-nya lebih dari 1000.
Yang pertama kita mau mencari U1-nya,
Kan dia (menunjuk pada informasi terkait
suku pertama barisan pada soal) lebih dari
500, maka kita cari U yang lebih dari 500
dan dia bilangan ganjil dan kelipatan 9,
terus nyari U2 buat nyari bedanya.
Selanjutnya, kan ditanya mulai suku
keberapa dari barisan tersebut akan
bernilai lebih dari 1000, nah aku mikir
kan 1000, ganjil terus kelipatan 9 jadi
1009, berarti U.. U apa itu namanya… Un
dimulai dari 1009. Nah 1009, nanti di cari
pakek rumus Un, nanti ketemu n-nya.
Kan awalnya aku mikir ya. Kan kelipatan
9 terus dia ganjil lagi kan. Nah kan kalo 9
dikali 50 tuh masih 450, jadikan dia
kurang dari 500. Kemudian aku cari lagi
kalau kali 60 kan 540 berartikan dia udah
lebih dari 500. Tapi kok aku engga
kepikiran kalo misalnya ada yang ganjil
tapi dia kurang dari 540.
(subjek terlihat kebingungan dalam
menentukan suku pertama barisan, dan
mencoba-coba dengan cara mengalikan 9
dengan bilangan 51 diperoleh 459 yang
masih kurang dari 500, kemudian subjek
mengalikan 9 dengan 52, ketika
mengetahui nilai satuan adalah bilangan

Selanjutnya apa yang
ditanyakan?
Menurut kamu, dari
informasi-informasi yang
diketahui yang tadi sudah
kamu sebutkan, apa
hubungan untuk
menyelesaikan yang
ditanyakan?

Selanjutnya kita akan
membahas cara
pengerjaan kamu, Nah
disini bagamana cara
kamu menentukan bahwa
suku pertama dari barisan
itu 549?
Lalu suku pertama yang
benar menurut kamu
berapa?
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W.5.1.1

W.5.1.2

W.5.1.3

W.5.1.4

W.5.1.5
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Lalu, selanjutnya setelah
kamu memperoleh suku
pertamanya 513,
bagaimana cara kamu
menentukan suku yang
berikutnya?
Selanjutnya, kamu
menentukan b, b itu apa?
Oke selanjutnya,
bagaimana kamu
mendapat 1009?

genap, subjek berhenti, kemudian berganti
mengalikan 9 dengan 55 diperoleh 495.
Karena masih kurang dari 500,
selanjutnya subjek mengalikan 9 dengan
57 dan diperoleh 513). Hm.. 513 berarti
kak, iya salah..
Kan kita nemu 513 kak, terus aku coba
kalo kelipatan 9 selanjutnyakan 522, nah
itu kan bukan ganjil kak, terus aku coba
lagi kelipatan 9 yang dia juga ganjil
akhirnya nemu 531 kak.

W.5.1.6

Beda kak…

W.5.1.7

Karena kan lebih dari 1000. Nah aku
mikir lebih dari 1000 berartikan dia
ditambah. 1000 ditambah 9 aja kan dia
dah ganjil terus kelipatan 9 juga kan. Jadi
aku memikirkan bahwa itu 1009.
Jadi, 1009 adalah
(diam) engga juga sih ya? (tertawa) iyaya
kelipatan 9?
kak…
Lalu yang benar berapa?
Harusnya, berapa dong kak (diam) 9
dikali 70? Engga tau kak, bingung kak.
Selanjutnya, disini kamu
Un aritmatika kak. Karena ini nyari suku
menggunakan rumus apa
ke-n berarti nyari n-nya kan kak. Nah aku
ini? Dan kenapa kamu
mikir bahwa rumus Un kan (a + n-1)b.
pakai rumus ini?
Nah kan berarti kan kita nyari n-nya ini
kan.
Kenapa tidak pakai rumus Karena kelipatan 9. Gimana ya? Dia
Un geometri atau barisan
bertambahnya kayak pas selalu 18, gitu
lain?
kak..
Lalu ini, apakah pekerjaan Iya kak sudah selesai.
kamu ini sudah selesai?
Lalu, kesimpulannya
Kan, udah ketemu n kak, jadi
Apa?
kesimpulannya pada suku ke-n itu
jawabannya.
Oh, iya. Kenapa kamu
Soalnya aku mikir kok gak bulat, salah
tidak menuliskan
dek kayaknya itu kak.
kesimpulannya?

W.5.1.8
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Jadi, kamu tidak
menuliskan kesimpulan
karena kamu merasa ada
yang masih salah?
Apakah kamu mengecek
kembali hasil
pekerjaanmu sebelumnya?

Iya kak…

W.5.1.16

Hm.. engga kak.. karena aku mikir udah
pasti gitu kan, tapi ternyata ini masih
belum, perlu memahami lagi..

W.5.1.17

2. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 2
Pertanyaan

Jawaban

Informasi apa yang
diketahui?

Jadi awalnya itu Anton pergi. Pergi itu
dengan taksi harganya 60, terus kayak
engga sesuai gitu rasanya Anton, terus
mungkin harganya tuh berbeda dari yang
taksi yang dulu-dulu, dia liat argonya tuh
5000, eh biaya buka pintunya. Nah tapi
kenapa waktu dia 22 km, dia 60.000,
biasanya mungkin berapa gitu nah.
Jadi yang diketahui?
Jadi yang diketahui itu 5000 awal
bukanya, jadi U1-nya 5000, terus waktu
jarak tempuh 10 km dia dua kalinya waktu
tempuh 4 kilo. Terus mungkin Anton
perginya 22 km yang diketahui.
Lalu selanjutnya
Aku mikir 10 km ini harganya 2 kali agro
bagaiman rencana
taksi 4 km. Nah 4 km kan tadi dibilang
pengerjaan kamu?
meningkat setiap per satu kilo meternya
kan.. Nah berarti 5000 kali 4 itu buat U4nya. Kemudian buat U10-nya aku
mikirkan 2 kali harga 4 kilo meter nah. 2
kali 4 kali 5000 jadi 10 km itu aku anggap
40.000 seperti itu. Jadi U10 itu 40, U4 itu
20.000.
Nah, tadi U4 adalah 4
aku mikir U10, U10 itu kan rumusnya
dikali 5000 dan U10 jadi 8 a+(n-1)b, jadi a+9b terus harganya
dikali 5000 kan? dan
40.000.
kamu bilang 5000 adalah
suku pertama, lalu kenapa
dilangkah selanjutnya
kamu tulis U10=a+9b?
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Lalu bagarmana cara
kamu menentukan nilai
bedanya?

Ini, pakai ini (menunjuk pada langkah
eliminasi untuk menentukan beda pada
hasil jawabannya). U10nya a+9b nah
harganya 40.000, U4nya kan a+3b
harganya 4 kali 5000 nah jadi 20.000.
Inikan bisa dieiminasi kak, jadi 6b sisnya
20.000. Nah b-nya segini kak jadi, tapi
beda deh kayaknya sama yang ini
(menunjuk pada langkah menentukan U4
sama dengan 4 dikali 5000 dan U10 sama
dengan 8 dikali 5000), tapi aku bingung.
Kemudian disini kamu
Karena jarak tempuhnya 22 kilo, n-nya 22
menentukan U22 karena? kak.
Oke, kakak mau tanya,
Hm..., kalo yang ini, biaya argo taksi
sebelumnya bagaimana
meliputi biaya buka pintu 5000, berarti
pemahaman kami terkait
kalo buka pintu taksi tuh kan berarti awal
kalimat “biaya argo taksi
kita masuk tuh dah berarti dah 5000, nah
meliputi biaya buka pintu berjalan lagi 1 km lagi berarti dia masih
yakni 5000 dan meningkat 5000, nambah lagi jadi 2 km berarti dia
secara konstan atau tetap
nambah 10.000, eh tambah 5000, jadi
per satu kilo meter”?
10.000. Jadi nambah 5000 nambah 5000
seterusnya.
Berarti kalau untuk jarak
1 km kan 5000, 2 km 10.000, 3 km
tempuh 10 km berapa?
15.000, hmm (diam), berarti kalo 10,
50.000 kak? Oiyaya kok beda? Yang
10.000 kemana dong? (tertawa)
Lalu bagaimana cara
Aku bingung kak, enggak tau cara
memperbaikinya?
memperbaikinya. Hmm mungkin di
(diam). Soalnya yang ini kak bikin aku
bingung, 2 kali harga argo taksi jarak
tempuh 4 kilo.
Jadi menurut kamu dari
Iya kak. Tapi kenapa disini juga ada ini
soalnya juga sudah
(menunjuk ke informasi bahwa harga argo
diketahui bahwa bedanya taksi untuk jarak tempuh 10 km adalah
adalah 5000?
dua kali harga argo taksi untuk jarak
tempuh 4 km), makanya aku bingung.
Lalu kenapa kamu
Soalnya aku mikir kan, dia cuma berlaku
mencari lagi nilai
buat harga buka pintu awal sampek
bedanya?
(diam), jadi dari buka pintu awal sampe 1
km itu kan 5000. Tapi aku bingungnya
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Iya benar, ada informasi
yang belum diketahui
untuk menyelesaikan
permasalahan ini ya?
Lalu bagaimana?
Jadi kesulitanmu apa?

Oiya, kalau informasi
yang ditanyakan pada soal
tadi apa menurut kamu?
Apakah kamu mengecek
kembali hasil pekerjaan
kamu?

yang ini kenapa dia bisa 10 kilo itu dua
kali 4. Berartikan harus nyari bedanya
lagi. Nah aku pikir buat ini buat nyari
beda.
Iya, bertambahnya itu berapa

Bingung kak.
Memahami kalimat yang ini “meningkat
secara konstan (tetap) per satu kilo
meter”.
Benar engga U22 itu 60.000 berdasarkan
yang ini (kondisi yang diketahui), atau
lebih atau malah kurang.
Engga kak, karena awalnya aku sudah
yakin benar.

W.5.2.12

W.5.2.13
W.5.2.14

W.5.2.15

W.5.2.16

3. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 3
Pertanyaan

Informasi apa yang
diketahui?

Dari gambar pola keramik
tersebut apa yang bisa
kamu ketahui?
Jadi yang kamu amati
hanya susunan keramik
pada baris yang paling
bawah saja ya?
Jadi pemahaman kamu
terkait kondisi
permasalahan ini
bagaimana?
Kenapa?

Jawaban

Kode

Lebar kolam itu 5 meter, ukuran
keramiknya 1𝑚 × 1𝑚, terus panjang
kolamnya engga tau sampe berapa,
terserah kak, terus ini urutan pola susunan
keramiknya. Urutan keramik.
Dia mulai dari hitam. Terus putih, hitam,
putih, hitam, putih.

W.5.3.1

Iya kak.

W.5.3.3

Ini aku pikir cuma dasar dasarnya aja kak.
Susunan awalnya itu kan hitam, terus
putih, selang-seling gitu.

W.5.3.4

Karena aku mikir hubungan panjang
kolam sama keramik hitam kak. Jadi aku

W.5.3.5
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Bagaimana rencana kamu
untuk menyelesaikan
permasalahan ini?

Oh, jadi rencananya kamu
akan mendata terlebih
dahulu pertambahan
keramik hitam
berdasarkan gambarnya?
Lalu dicari pola
pertambahannya keramik
hitamnya ya?
Selanjutnya, mengenai
cara pengerjaan kamu,
disini apa yang kamu
lakukan untuk
menyelesaikan
permasalahannya?

mikir keramik hitam yang ini (menunjuk
pada susunan baris yang paling bawah).
Jadi aku mikir yang bawahnya aja.
Jadi awalnya aku mikir baris bagian
bawah dari gambar. Nah kan di soal
bagaimana hubunganpanjang kolam sama
banayaknya keramik hitam. Nak ketika
panjangnya 1 m berarti dia memiliki 1
hitam, kemudian kalo 2 m kan keramik
kan belum bertambah. Nah kalo 3 m kan
keramik hitamnya 2. Begitu
seterusnya.Terus aku mikir jumlah
keramik itu bertambah kalo panjang
kolamnya nilainya ganjil kayak 1, 3, 5.
Iya kak.

W.5.3.6

W.5.3.7

Iya kak cari pola keramik hitam.

W.5.3.8

Bertambahnya gitu-gitu terus to. Nah
terus dari ilustrasi itu, aku misalin
keramik hitam itu h, terus keramik putih
itu p. teruskan didapet waktu U1
berartikan hitamnya satu (menunjuk pada
tulisan “1 meter = h” pada hasil tesnya),
waktu dia di dua (menunjuk pada tulisan
“3 meter = 2h+p” pada hasil tesnya) dia
hitam ditambah putih, waktu yang ketiga
(menunjuk pada tulisan “5 meter =
3h+2p” pada hasil tesnya) dia tiga hitam
sama dua putih. Gitu seterusnya. Terus
kan ditanya hubungan panjang kolam
sama yang hitam, nah aku mikir gini
(menunjuk pada tabel yang dibuat pada
hasil tes) kalo panjangnya 1 meter berarti
keramik hitamnya 1, kalo dia 3 berarti dia
2, kalo panjangnya 5 berarti 3 dan

W.5.3.9
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Lalu mengapa kamu
hanya menentukan
banyaknya keramik hitam
ketika panjangnya 1, 3, 5,
sampai (2n-1)?
Yang untuk 2 meter
kenapa tidak kamu
gunakan?
Jadi yang kamu data
hanya pada saat jumlah
keramik hitamnya
bertambah ya?
Apakah kamu sudah
mengecek kembali
jawabanmu?
Lalu apakah rumus yang
kamu buat dapat
digunakan juga untuk
panjang kolam 2, 4, atau
bilangan genap lainnya?
Coba tentukan banyaknya
keramik hitam bila
panjang kolam 10 meter!
Selanjutnya untuk yang
3b?
Apakah kamu sudah
mengecek kembali
jawabanmuyang 3b?

seterusnya sampek kalo panjang
kolamnya itu (2n-1) nah banyak
keramiknya itu n. Nah aku mikirnya gitu
kak.
Karena setiap1 meter dia satu hitam,
setiap dia 3 meter dia bertambah hitamnya
jadi 2, bertambah terus hitamnya gitu kak.

W.5.3.10

Karena dia tetap, tetap 1.

W.5.3.11

Iya kak.

W.5.3.12

Belum kak, karena engga kepikiran kak.

W.5.3.13

Aku mikirnya bisa sih kak.

W.5.3.14

(menghitung), eh kok pecahan ya kak?
(tertawa)

W.5.3.15

Sama sih kak, cuma kalau yang ini
sampek 2n.
Engga juga kak.

W.5.3.16
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Lampiran F.2 Hasil Trasnkrip Wawancara S35 dengan Gaya Berpikir
Sekuensial Abstrak (SA)
1. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 1
Pertanyaan

Dari soal nomor satu ini,
informasi apa yang
diketahui?

Yang ditanyakan?
Sudah?
Menurut kamu, dari
informasi-informasi yang
diketahui yang tadi sudah
kamu sebutkan, apa
hubungan untuk
menyelesaikan yang
ditanyakan?

Disini kamu
menggunakan rumus
barisan bilangan
aritmatika kan ya? Itu
kenapa?

Selanjutnya kita
membahas terkait hasil
pekerjaanmu, disini pada
bagian diketahui kamu

Jawaban

Kode

Yang pertama yang diketahui kan ini
tentang barisan, barisan terus habis itu
barisannya terdiri dari bilangan ganjil,
terus yang paling kecil kalau engga salah
9, atau kelipatan 9 pertama ya? (diam)
yang penting yang bilangan ganjil terus
kelipatan 9 ditentuin dari kecil ke terbesar.
U ke berapa yang hasilnya lebih dari
1000, 1000 keatas lah.
(diam) iya sudah… eh..(diam) iya sudah
Jadi disini kan diminta untuk mencari tahu
U yang ke berapa tuh kan tandanya kita
harus tau rumusnya dulu kan, rumus dari
barisannya, kelipatannya apa, terus kita
nentuin kelipatannya yang paling cocok
apa sih. Karena kan kalau misalnya b-nya
dibikin 9, inikan tadi bilang kelipatan 9
ya? Nah kalau b-nya dibikin 9 maka nanti
kalau U-nya genap maka hasil dari
Ugenap itu akan genap juga kan. Maka
yang diminta ganjil tidak terpenuhi.
Makanya kita harus tentuin b-nya dulu.
Karena dari yang diketahui kayaknya.
(diam), aritmatika definisinya apa sih? Ini
masuknya ke defiinisi aritmatika
kayaknya kak. Kan yang kita pelajari
aritmatika kan rumusnya gini trus pas aku
coba-coba ternyata masuknya ke rumus
yang itu. Sebenernya dari keseluruhan 4
soal ini aku tuh engga terlalu poin-in ke
rumusnya, yang penting sesuai dengan
barisannya.
a itu suku pertamanya. Terus b-nya itu
ini.. selisihnya, eh.. bedanya.

W.35.1.1
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menuliskan variable a dan
b, itu maksudnya apa?
Kemudian dibahwanya
kamu menuliskan U. U ini
maksudnya apa?

Bagaimana kamu bisa
memperoleh nilai b = 18?

Selanjutnya, kamu
menuliskan yang ditanya
yaitu “Un yang bernilai >
1000”itu maksudnya
seperti apa?
Lalu disini, kamu kenapa
tiba-tiba menentukan
U56?

U ini tak bikin kayak U1 sampek ke
berapa gitu, jadi biar memastikan bahwa
ini tuh (menunjuk pada informasi a = 9,
dan b = 18) kayak bener untuk memenuhi
yang diketahui.
Pertama tak coba-coba dari yang 9,
kelipatan 9, teruskan ketemu U2-nya
ternyata genap, teus tak coba gimana
kalau misal 18, kan engga ada masalah
yang penting kelipatan 9 juga. Ya udah
ketemunya ganjil dah. Kan saat yang pas
yang ganjil ditambah yang genap sama
dengan ganjil kan, gitu.
U yang keberapa yang nilainya lebih dari
1000. Nilai Un-nya yang lebih dari 1000
itu saat pada kapan gitu.

Karena disini langsung tak tulis
jawabannya. Kalau disini caracaranyanya, tak coba-coba (menunjukkan
hasil coret-coretan).
Coba kamu jelaskan yang Awalnya aku mikirkan 18 dikali 5 kan 90
ini?
kak. Jadi kalo misalnya dikali 10 lagi kan,
hasilnya dapet 900. Nah aku mikir tuh,
yang mendekati ke arah 1000 itu berapa,
terus tak coba dikali 55 lagi eh dapetnnya
990, ya udah tak pakek itu.
Kenapa kamu hanya
Karena pas cuma masukin hasilnya aja.
menentukan U56?
Jadi masukin itu yang 56, biar kasih tau
bahwa pas 56 itu hasilnya ini, 999. Maka,
kesimpulannya bahwa hasil untuk
mencapai 1000 itu ya di atas 56.
Kenapa kamu bisa
Karena, aku buktikan dulu yang dibawah
menyimpulkan seperti itu? 1000 tapi mendekati gitu.
Kenapa tidak kamu
Karena, kalau aku pikir ya, kalau udah
tunjukkan juga nilai dari
kasi tau U56, udah kasih tau hasil
U57?
akhirnya 999, sudah pasti yang
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Oke, selanjutnya apakah
kamu mengecek kembali
hasil jawabanmu?
Bagaimana caranya?
Jadi langkah dan hitungan
nya kamu cek ulang?
Kamu mengecek lagi nilai
U57?
Oke, lalu bagaimana
kamu memaknai
informasi pada kalimat
kedua dari soal? Apakah
itu tidak penting untuk
menyelesaikan
permasalahannya?
Lalu yang bener berapa?

selanjutnya kalau ditambah 18 sudah lebih
dari 1000 kan.
W.35.1.15
Ngeceknya sekilas doang sih kak.

Kayak tak baca lagi, yang ganjil kelipatan
9, terus ngecek lagi itungannya.
Iya kak.

W.35.1.16

Secara engga langsung kan udah pasti
lebih dari 1000 kan kak sebenernya tanpa
dihitung.
Hm (diam). Aku salah kak, aku kurang
memperhatikan bagian yang lebih dari
500-nya. Aku terlalu fokus sama yang
bilangan ganjil kelipatan sembilan aja.
Makanya aku ambil a-nya 9.

W.35.1.18

W.35.1.17

W.35.1.19

W.35.1.20
(subjek menghitung dengan kalkulator
501/9, diperoleh hasil yang tidak bulat.
Kemudian subjek menghitung 502/9,
503/9, dan 504/9, sampai memperoleh
hasil yang merupakan bilangan bulat,
yaitu 504, lalu subjek menjumlakan 504
dengan 9) 513 kak. Oiya jadi salah ya kak.

2. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 2
Pertanyaan

Informasi apa yang
diketahui?

Jawaban

Kode

Yang diketahui pertama dia kan harganya
perjalannya 60.000. Habis itu dia kan
meragukan ya, apakah itu benar atau
salah. Habis itu, dikasih tau disini bahwa
harga buka pintunya tuh 5000, habis itu
baru per kilo meternya konstan, terus
karena dia meragukan dia ngasih contoh
bahwa saat harga jarak tempuh 10 km itu
sama dengan dua kali-nya 4 km, terus
kasih tau bahwa 60.000 itu didapet dari
perjalanan dia selama 22 km. Terus

W.35.2.1
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pertanyaannya bener tidak sih
keraguannya dia.
Bagaimana pemahaman
Sebenernya tuh soal ini melatih kita untuk W.35.2.2
kamu terkait kondisi?
memahami soal dulu sih, karena pas aku
ngerjain ini, agak susah untuk memahami
soalnya. Karena kan ini dah angka-angka
ya. Nah yang meningkat secara konstan
ini kayak engga dikasih tau berapa atau
apa gitu jadi aku pikir awalnya ini secara
konstan tuh tetep 5000 juga. Nah makanya
kemarin aku tanya terus kan ya, pas
akhirnya bisa diubah ya aku langung
ubah. Sama mengasah logika juga untuk
mencari mana yang benar, mana yang
salah.
Lalu bagaimana infomasi Kan dikasih tau harga awalnya 5000, jadi W.35.2.3
yang diketahui tadi dapat
mau dia mau jalan atau engga kalo udah
kamu gunakan untuk
buka pintu 5000 aja. Terus diketahui juga
mencari informasi yang
bahwa biayanya pas yang 10 km sama
ditanyakan tadi?
dengan 2 kalinya biaya 4 km. Jadi dari
disitu kita bisa membandingkan gitu, kalo
misal pas aku nyoba-nyoba, ternyata
harga 10 km sama dengan 2 kali harga 4
km itu sama, artinya itu yang udah pasti
bener yang harga per kilo meternya yang
secara konstan. Jadi ini tuh kayak buat
nunjukin harga yang konstanya itu berapa
sih.
W.35.2.4
Lalu ini kamu menyatakan Kan pertama dikasih tau harga buka
U10 = 5000 + 10(2.500),
pintunya 5000, habis gitu dimasukin yang
itu asalnya dari mana?
kelipatan selanjutnya. Tapi aku
bingungnya gini kak, ini kan sistem taksi
ya. Nah buka pintunya itu kita buka terus
nyampek 1 km gratis, atau engga, kita
buka pas 1 km udah bayar, udah berubah.
Makanya kalo misalnya aku bikinnya U10
terus ini bikin 9 (menunjuk pada angka 10
yang dikalikan dengan 2500) maka hasil
dan sebagainya berubah ini kak.
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Lalu kenapa kamu
memutuskan untuk 10
yang dikalikan dengan
2500?
Oke, disini yang
dimaksud dengan U10
apa?
Harga argo taksi saat
menempuh 10 km?
Hm, oke selanjutnya
disini kamu menuliskan
2500 itu sebagai harga
peningkatan per kilo
metenya ya? Itu
bagaimana kamu
memperolehnya?

Oke, selanjutnya kamu
menentukan U22 karena?
Bagaimana bisa kamu
memilih untuk mencoba
2500? Kok bisa pas
banget ya?
Kenapa dikurangin dikit?
Jadi pertama kan kamu
coba 3000, lalu turun ke
2000, lalu apa yang
kemudian tiba-tiba
menyebabkan kamu naik

Karena aku ambil konsep yang aku pikir
bahwa kita udah buka pintu, nanti pas
udah 1 km harganya beda, engga 5000
doang udah di tambah harga kelipatan
selisihnya itu.
Harga yang saat di kilo meter ke 10.

W.35.2.5

Iya, bener.

W.35.2.7

Iya kak. Aku dapetnya dari coba-coba
kak. Mulai awal dari 5000, yampek yang
engga tau, yang tadi awalnya engga tau
konsepnya ini soalnya apa. Terus tau
bahwa ternyata konstannya itu bisa
diubah, baru tak coba dari 3000 dulu,
terus 2000, ternyata pas 2500 dapet yang
10 km pas sama 2 kali yang 4 km, gitu
sih. Abis nyari perbedaanya tak masukin
yang untuk cari yang 10 km sama 4 km,
terus nentuin bahwa itu bener apa salah
yang 10 km sama dengan 2 kali 4 km,
ternyata pas dimasukin sama, ya udah.
Kesimpulannya bener bahwa yang per
kilometer konstannya itu 2500. Tinggal
kita masukin aja ke yang U22
Karena jarak yang ingin dibuktikan 22
km, dengan konsep yang sama dengan
U10 dan U4.
Aku milihnya 3000 dulu, terus 3000
kelebihan, nilai yang U10 sama yang 2
kali U4-nya engga cocok. Terus tak coba
langsung kurangin kurangin dikit aja gitu.
Karena selisihnya dikit. Selisihnya dikit
antara yang U10 dan 2 kali U4.
Sebenernya, pas aku coba yang 3000 sama
2000 itu kak, aku kayak ngerasa bedabeda tipis gitu. Jadi makanya tak, pas dari
2000 itu tak naikin dikit coba, eh ternyata
berhasil.

W.35.2.8
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lagi dengan mencoba
2500?
Selanjutnya disini kamu
peroleh U22-nya 60.000
ya, terus?
Setelah itu, Apakah kamu
mengecek jawabanmu?

Ya udah, kesimpulannya yang pendapat
Anton meragukan itu salah, karena harga
taksinya emang benar 60.000.
Hm. Cuman ngecek itungannya aja kak.

W.35.2.13

W.35.2.14

3. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 3
Pertanyaan

Informasi apa yang
diketahui?

Informasi yang
ditanyakan?

Kenapa kamu
membedakan yang genap
dan ganjil?
Lalu, bagaimana
bagaimana rencana kamu
untuk menyelesaikan
permasalahan ini?
Lalu disini kamu tulis
pola barisan keramik
hitam 3+2+3+2+3+.., itu
maksudnya seperti apa?

Jadi kamu ingin
menunjukan bahwa?

Jawaban

Kode

Pertama, lebar kolamnya 5 meter. Terus
pengen dipasang keramik warna putih
sama hitam, masing-masing itu, punya
luasnya itu 1 kali 1. Dah habis itu disusun
gitu.
Persamaan yang menghubungkan panjang
kolam sama keramik yang dibutuhkan.
Kan kalau yang 3a kan keramik warna
hitam, nah kalau yang 3b kan keramik
putih gitu. Jadi kalo misalnya panjangnya
nanti dia genap berapa, kalau diantar
ganjil berapa, gitu.
Aku tau pertama coba gambar-gambar
dulu.

W.35.3.1

Pertama kali tak cari polanya dulu baru
tak bikin rumusnya kak.

W.35.3.4

Karena sesuai dengan gambar, karna ada
perubahan polanya. Misalnya pas
panjanganya 1, hitamnya 3 putihnya 2,
terus pas udah 2 jadinya putihnya yang 3
hitamnya yang 2. Karena yang ditanyakan
keramik hitam, makanya tak bikin yang
polanya 3, 2, 3, 2, dan seterusnya.
Bahwa selisihnya dengan yang
sebelumnya itu 3, 2, 3, 2 gitu.

W.35.3.5
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Lalu selanjutnya kamu
menuliskan Uganjil, itu
maksudnya apa?
Lalu untuk Ugenap itu
seperti U2, U4 gitu ya?
Selanjutnya, yang
dimaksud dari kalimat ini
“yang berarti saat Uganjil
ditambah 3 dan U genap
ditambah 2” apa?
Lalu kamu memperoleh
persamaan ini dari mana?

Ini maksudnya
bagaimana?

Kayak U1, 3, 5 gitu. Un yang n-nya ganjil
gitu kak.

W.35.3.7

Iya kak

W.35.3.8

Jadi dari yang ini, kita bisa menyimpulkan W.35.3.9
kalau Uganjil itu bertambah 3 yang
diakhirnya dan kalau genap bertambah 2.

W.35.3.10
Di coba-coba sih kak. (menunjuk pada
hasil coret-coretan) Jadi aku coba U1
sampe U7 dulu gitu. Terus tak bikin kayak
rumus kecilnya, terus tak isi dan
sebagainya. Lalu tak bikin rumus ini, gitu.
W.35.3.11
Jadi misalnya saat U1 nih pertama aku
bikin dulu awalnya 3 selanjutnya kan 2, 3,
2, 3 yang selisihnya, misalnya pas U1
tandanya engga ada pertambahan untuk
bertambah 2 dan bertambah 3. Terus pas
U2, ada yang pertambahannya 2 satu yang
3-nya 0. Terus tak bikin sampe U7. Dari
situ tak coba bikin rumusan.
W.35.3.12
Iya, dah gitu baru ketemu rumusnya.

Jadi disini kamu bikin
yang untuk U1 sampai U7
itu kan awalnya 3, dia
nambah 2-nya berapa kali,
nambah 3-nya berapa kali
gitu?
Lalu selanjutnya,
Dicoba-coba kak. Yang penting ada 3
rumusnya ini kamu dapat ditambah berapa kalinya 2 ditambah
dari mana?
berapa kalinya 3. Nah intinya masukin
dari hasil yang ku coba-coba ini. Kan
disini ku bagi dua ya rumusnya, untuk
yang ganjil dan yang genap, jadi saat U
ganjil ya dimasukin yang ganjil, saat
Ugenap dimasukin yang genap.
Disini bagaimana sampai
Aku ngeliat dari ini nya sih, dari polanya
kamu bisa menemukan (n- ini.
n/2)?
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Jadi pertama kamu
menentukan n dulu, lalu
ini nanti dikurangi atau
ditambah sesuatu gitu?

Oh, jadi untuk n bilangan
ganjil (n-(n/2+1/2)) gitu?
Kok bisa pas gitu ya?

Jadi saat genap dan saat
ganjil ini maksudnya
adalah pada saat panjang
kolam ganjil dan saat
panjang kolam genap ya?
Selanjutnya, apakah kamu
sudah mengecek kembali
jawabanmu?
Oh, iya. Itu emnang
sengjaa kamu buat untuk
di tes ini atau emang
kamu selalu seperti itu?
Lalu tadi kamu mengecek
kembalinya seperti apa?

Iya, dikurangi berapa atau ditambah
berapa biar nanti pas di 2 ini hasilnya 1
pas 3-nya hasilnya 0 gitu. Kan ini kan
hasilnya harus bilangan asli kan ya, engga
boleh setengah atau pecahan kan. Kalau
misalnya ini tak buat per 2, kalau
misalnya dia kayak 3/2 itu kan nanti
bakalan hasilnya ada setengahnya kan.
Makanya disini ku tambahin setengah.
Iya, engga tau kenapa kepikirannya gitu
aja.
Coba-coba aja kak. Jadi tak bikin polanya
baru tak coba, ininya apa sih yang sesuai
dengan polanya gitu. Kan misalnya kayak
gini, ini kan 1;1, pas disini 2;1, terus 2;2,
3;2, 3;3, jadikan kayak ada polanya, kayak
pas 2 itu kayak selalu nambah duluan dari
pada yang ketiga. Pas U2-nya, ininya 1
(menunjuk pada sesuatu yang dikali 2),
ininya 0 (menunjuk pada sesuatuyang
dikali 3), Jadi kayak ada kayak polanya
bahwa yang 2 itu kayak ditambah 1 dari
yang di 3. Nah makanya ini pakek kurang
1 (menunjuk pada (n-n/2)-1).
Iya betul kak.

W.35.3.15

Pas udah mau ngumpulin kan tak cek dulu
semuanya. Semua sama cara kerja yang di
coret-coretannya. Makanya kalau coretcoretan tak buat per nomor kan.
Hampir disetiap tes kayak gitu ih kak.

W.35.3.19

Liat perlangkahnya aja kayak udah benar
apa salah, itungannya salah bener. Dan

W.35.3.21
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W.35.3.16
W.35.3.17

W.35.3.18

W.35.3.20
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Oke selanjutnya untuk
yang 3b?

Apakah jawabannya udh
di cek juga?

cek lagi rumusnya, ambil salah satu
contoh, misal ini 1 terus ini 2.
W.35.3.22
Basiknya sih kayak yang a juga kak. Dan
karena udah ketemu polanya, cuma
bedanya iitu awalnya 2 terus nambahnya 3
terus 2, terus pola ininya sama, misal 0;0,
1;0, 1;1. Jadi tinggal dibalik aja, Jadi
kayak gini.
W.35.3.23
Cek juga kak, nyoba masuk-masukin
beberapa contoh aja.
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Lampiran F.3 Hasil Trasnkrip Wawancara S19 dengan Gaya Berpikir
Random Abstrak (RA)
1. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 1
Pertanyaan

Jawaban

Kode

Informasi apa yang
diketahui dan ditanyakan?

Kalau nomor satu itu, kan bilangan ganjil
kelipatan 9. Nah aku mikirnya kelipatan
itu bedanya kak. Terus yang berurutan
dari terkecil ke terbesar. Suku pertama
barisan tersebut adalah bilangan ganjil
kelipatan 9 pertama yang lebih dari 500.
Terus kan kalo kelipatan 9, lebih dari 500,
berarti aku mencari 500 berapa yang
mendekati 500 tapi kelipatan 9, gitu kak.
Nah terus kan disitu ada tentukan mulai
suku ke berapa barisan tersebut akan
bernilai lebih dari 1000, berarti kita cari
Un, Un ke berapa yang nilainya lebih dari
1000 tapi juga kelipatan 9.
504 itu aku coba-coba, 9 kali berapa yang
hasilnya mendekati 500 kak, terus ketemu
deh itu 56 dikali 9. Pertamanya, aku coba
500 dibagi 9. Nah itu ketemunya itu 55
berapa gitu kak, pokoknya 55 engga
genep. Terus abis itu aku coba 56 dikali 9.
Eh, aku baru ngeh, bilangan ganjil,
kemarin aku kepikirannya cuma bilangan
kelipatan 9 kak. Kalo bilangan ganjil
kelipatan 9 itu, seharusnya aku
ngitungnya bilangan yang kelipatan 9 tapi
dia bersifat ganjil. Berarti aku salah dong
kak.
Iya kak. Engga baca soalnya dengan jelas.

W.19.1.1

Kan itu, suku pertamanya 504. Nah, 504
itu dari 9 dikali 56. Yang ditanyain kan
suku ke berapa yang hasilnya lebih dari
1000. Nah aku mikirnya, 1000 itu kan 2
kali lipatnya 504 sekitar segitu. Nah kalo
504 itu suku kesatu, berarti 1000an-nya

W.19.1.5

Lalu disini kamu
bagaimana kamu bisa
menentukan suku
pertamanya adalah 504?

Oh, tapi disitu kan
syaratnya adalah bilangan
ganjil kelipatan 9,
bagaimana pemahaman
kamu terkait syarat
tersebut?
Kenapa kamu mikirnya
gitu, karena kurang teliti
aja ya?
Oke, selanjutnya
bagaimana rencana kamu
untuk menyelesaikan
masalah ini?
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W.19.1.3

W.19.1.4
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Jadi karena kamu tau
bahwa bilangan kelipatan
9 yang lebih dari 500 itu
dari 56 dikali 9, makanya
kamu menentukan suku
ke-56 ya disini?
Tapi, disini kenapa kamu
tulis bahwa kira-kira n-1
sama dengan 56?
Atau kamu setelah
menentukan n-nya itu 56,
kamu menghitung suku
56-nya, ternyata belum
lebih dari 1000. Lalu
selanjutnya kamu
menentukan suku ke-57
baru lebih dari 1000,
makanya yang diatas
kamu ganti jadi n-1, gitu
ya?
Lalu, setelah kamu
mendapatkan jawabannya
itu, apakah kamu
mengecek kembali
jawabanya?
Oh, jadi yang kamu tulis
bagian percobaan itu,
maksudnya hanya untuk
mengecek lagi gitu ya dan
sebenernya jawabanmu itu
awalnya 56?
2.

itu sekitar U50an kak. Nah, kalo dia 1000
berarti dia juga di suku ke-56, itu kak.
Iya, kak.

W.19.1.6

Iya, ya kak, kenapa aku nulis n-1 ya? Kan
itu aku awalnya nulisnya n to. Terus tak
ganti n-1.
Kayaknya iya kak, soalnya aku
pertamanya aku nulisnya n aja, engga
pakek n-1.

W.19.1.7

Kan itu aku cek lagi. U56 berarti dia
a+ (n-1)b, kan 56-1 kan. Nah itu, berarti
504 ditambah 55 dikali 9. Hasilnya U56,
999, Berarti dia belum mencapai lebih
dari 1000. Nah terus, aku coba deh yang
U57.
Iya kak, itu ngecek aja. Jadinya biar tau
bener engga U56 itu hasilnya mendekati
1000 atau engga.

W.19.1.9

W.19.1.8

W.19.1.10

Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 2
Pertanyaan

Informasi apa yang
diketahui dan yang
ditanyakan dari soal?

Jawaban

Anton naik taksi. Nah dia suruh bayar
60.000. Tapi menurut dia 60.000 ribu itu
kebanyakan kak. Nah karena soalnya
L77

Kode

W.19.2.1
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biaya taksi itu, biaya pertama, eh.. biaya
tetap. Jadi pokoknya kalo kamu naik taksi
seberapa jarak jauh-mu, ada biaya tetap.
Nah disitu biaya tetap itu namanya biaya
buka pintu seharga 5000, dan meningkat
secara konstan tiap per satu kilo meter.
Nah terus ada keterangan lagi,
berdasarkan pengalaman si Anton bahwa
harga taksi itu jika menempuh jarak 10
km itu 2 kali harga waktu menempuh
jarak 4 km. Terus diketahui jarak yang
ditempuh Anton dengan taksi tersebut
adalah 22 kilo. Terus tentukan biaya yang
seharusnya dibayarkan kak. Nah disitu
aku mikirnya 5000 itu biaya tetap. Jadi dia
bukan U1. Karena U1-nya itu nanti udah
masuk ke satu kilo, udah berjalan 1 kilo
taksinya. Nah terus misalnya U4-nya itu x
berarti U10-nya itu 2x, karena U10 dua
kali lipatnya dari U4. Nah disitu tuh aku
engga ketemu soalnya, aku bingung
nentuin kelipatannya, kenaikan
konstannya itu berapa.
W.19.2.2
Kalau misalnya udah ketemukan kak.
Misalnya lebih murah tuh, berarti yang
tadinya 60.000 itu salah.

Tadi kamu bilang dari
soal nomor 2 ini diminta
untuk menentukan harga
yang seharusnya dibayar
Anton. Misalnya kamu
sudah menemukan
informasi itu, bagaimana
kamu menggunakan
informasi itu untuk
menyimpulkan
penyelesaian dari
permasalahan ini?
Kalau salah maka
Iya kak.
pendapat Anton benar gitu
ya, kalau tidak salah maka
pendapat Anton benar?

W.19.2.3
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Oke, sebelumnya
bagaimana rencana
penyelesaianmu untuk
menyelesaikan masalah
ini?
Kenapa kamu
menggunakan rumus
barisan geometri?
Nilai rasio pada
permasalahan ini
menyatakan nilai apa?
Kenapa dari informasi itu
tadi kamu bisa
mengartikan kalau itu
barisan geometri? Kan
kalau barisan aritmatika
pertambahannya juga
tetap.
Oke, kita membahas
langkah pengerjaammu
ya, disini apa yang kamu
lakukan?
Itu untuk mencari nilai r
ya?
Lalu kenapa ini tidak
dilanjutkan?

Iya, benar. Lalu
menurutmu salahnya
dimana?
Kenapa kamu berpikir
seperti itu?
Lalu seandainya kamu
sudah menemukan nilai r
ini, apa langkah
selanjutnya yang akan
kamu lakukan?

Aku mikirnya itu pakek geometri, deret
geometri. Terus aku nentuin U1 itu
a+5000. a itu biaya pertambahan, biaya
yang 1 kilonya, biaya 1 kilo taksi itu
berjalan itu berapa gitu kak.
Karena dia pertambahan biayanya tetap
kak, jadi rasio-nya pasti tetap.

W.19.2.4

Rasio-nya itu disitu tuh, pertambahan
biaya per kilo meternya kak.

W.19.2.6

Aku mikirnya langsung ke geometri kak.
Gak tau juga kak. (tertawa)

W.19.2.7

Aku nentuin Un-nya, pakek rumus
geometri kak. Terus aku masukin U4 sam
U10.

W.19.2.8

Iya kak.

W.19.2.9

Karena itu ketemunya 2 sama dengan r
pangkat 6, kak. Berartikan r-nya berapa
pangkat 6 yang hasilnya 2. Engga bisa.
Bilangannya kecil banget. Tapikan engga
bisa kak, kan dalam rupiah.
Berarti pakek aritmatika bukan kak?

W.19.2.10

Engga tau juga kak, bingung.

W.19.2.12

Kalau udah ketemu rasio-nya, nanti
dihitung dari U0, U1, sampe Un terakhir
itu nanti dijumlahin semuanya, nah itu
jadi total biayanya kak.

W.19.2.13
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3. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 3
Pertanyaan

Informasi apa yang
diketahui diketahui dan
ditanyakan?

Iya, bener. Lalu informasi
yang ditanyakan apa?

Jadi, menurut kamu yang
ditanyakan itu apa?
panjang kolamnya atau
apa?
Rumus apa?
Iya, gimana cara
mencarinya?
Tadi kamu bilang yang
ditanyakan adalah rumus
dari pola keramik.
Mungkin kamu bisa
menyebutkan contoh
polanya seperti apa?
Iya benar, lalu
selanjutnya?

Jawaban

Kode

Kan diketahui keramiknya hitam putih.
Tapi aku bingungnya, soalnya disitu
engga ditentukan panjangnya itu sampe
berapa meter, karena kalo dia berhenti
yang dibawahnya item sama dia berhenti
di keramik yang paling bawah putih itu
semuanya beda.
Nah nomer 3 ini yang sebenernya aku
engga paham banget sama soalnya kak.
Soalnya disitu cuma diketahui lebarnya 5
meter tapi panjangnya kita suruh cari.
Padahal kan ya, menurutku enggak bisa
gitu loh kak. Soalnya kalo kita mau cari
panjang, engga bisa dicari kalo cuma kita
punya lebarnya aja.
Engga sih kak. Cari rumusnya ga sih kak?

W.19.3.1

Pola keramiknya
Gak tau kak, bingung soalnya gak tau
berhentinya berapa meter.
Kalo hitam misal lebar 5 panjang 1 polanya 3 hitam ditambah 2 putih kak.

W.19.3.4
W.19.3.5

Bingung kak.

W.19.3.7
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Lampiran F.4 Hasil Trasnkrip Wawancara S18 dengan Gaya Berpikir
Random Konkret (RK)
1. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 1
Pertanyaan

Dari soal yang nomor 1
ini, menurt kamu
informasi apa yang
diketahui?

Lalu yang ditanyakan
apa?
Apa hubungan informasi
yang diketahui itu untuk
mencari informasi yang
ditanyakan?

Oh, oke. Lalu bagaimana
kamu memperoleh yang
513 tadi?
Caranya bagaimana?

Lalu bisa tolong jelaskan
disini bagaimana langkah
pengerjaan kamu?

Tapi kenapakamu
menulis n-1 disini?

Jawaban

Kode

Yang diketahui itu pertama suatu barisan,
dengan syaratnya itu bilangan ganjil
kelipatan 9, nah terus diurutkan dari yang
terkecil ke yang terbesar. Terus yang kedua
itu, suku pertamanya dari barisan itu
kelipatan 9 yang lebih dari 500. Terus
berarti yang dicari itu yang suku
pertamanya dulu. Terus sama polanya.
Kemudian dari pola itu terus ketemu beda,
beda antar satu suku ke suku yang lain gitu.
Suku keberapa dari barisan yang bernilai
lebih dari 1000.
Hubungannya, nanti kita mencari sukusuku keberapanya itu kan bisa dari pola
barisannya. Kan tadi suku pertamanya itu
kalau dicari itu dapetnya 513. Kemudian
kalo 513 ditambah 9 kan dia bakal genap,
sementara yang diminta itu kan ganjil
berartikan ditambah 18, biar ganjil.
Awalnya dapetnya tuh 504, tapikan genap
to bukan ganjil. Terus nyari lagi dapetnya
513.
Nyoba-nyoba, jadi satu-satu gitu diurutin
501, 502, gitu dilihat angka-angkanya. Kan
kalo kelipatan 9 itu bilangannya
dijumlahkan jadinya suatu kelipatan 9 juga
gitu. Contohnya ini 513, kan 5+1+3=9.
Pertama tuh mencari dulu bilangan ganjil
kelipatan 9 lebih dari 1000. Caranya kayak
tadi. Dapetnya 1017. Setelah itu, dari suku
pertama ditambah berapa kalinya beda, nah
itu. Kan kita belum tau berapa kalinya itu
berapa terus dimisalkan n.
Kan yang suku pertama udah masuk di
depannya.

W.18.1.1
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W.18.1.4

W.18.1.5
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Iya kayak gitu sih.

W.18.1.8

Iya dicek lagi.

W.18.1.9

Kan pembagian dari ini kan 113 (1017/9).
Nah terus diakan mulainya dari suku ke-57
(513/9), nah terus dikurangkan.
113 dikurangkan 57 sama Enggak juga ya…(tertawa).
dengan 29?
Hasilnya 56 kan?
56 itu karena dia masih kelipatannya 9,
masih ada yang genap, ganjil. Terus yang
genap disisihkan, kalau yang genap
disisihkan kan nalarnya dibagi dua, jadi 28.
Terus tapi kan dia masih dapat yang 513
ikut ke barisannya jadi ditambah 1.
Sebelumnya, apakah ada Eh, lebih ke ini sih, mikir berapa
kesulitan dalam
bilangannya yang awal itu loh, kalo 9 kan
menyelesaikan
ya itu sih, karena otak-atik sendiri tuh kan
permasalahan ini?
dia bakal.. Ada kok di, (menunjukkan hasil
coret-coretan) misalkan itu kan dari 9, 9
kan ganjil, kemudian 18, 18 kan genap, liat
polanya itu dulu, terus diliat lagi jumlah
dari angka-angkanya 1+8 9, 2;7 9.
Oh,berarti itu kamu
Nemunya disini.
temukan disini atau
sebelum-sebelumnya
udah tau?
Selanjutnya yang ingin
Iya.
kakak tanyakan di hasil
coret-coretan kamu ini,
Apakah benar kamu
menentukan beda barisan
18 dengan melihat selisih

W.18.1.10

Jadi ini rumusnya kamu
buat sendiri atau karena
ini barisannya seperti
barisan aritmatika
makanya bisa
menggunakan rumus ini?
Oh, oke. Selanjutnya,
apakah kamu mengecek
kembali hasil jawaban
yang kamu peroleh?
Bagaimana caranya?
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W.18.1.12

W.18.1.13

W.18.1.14

W.18.1.15
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bilangan-bilangn genap
kelipatan 9 ini?
2. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 2
Pertanyaan

Dari yang nomor 2 ini
apa yang ditanyakan?
Lalu informasi yang
diketahui?

Lalu, apa hubungan
informasi yang diketahui
untuk menentukan
informasi yang
ditanyakan?
Lalu rencana kamu
dalam menyelesaikan
masalah ini bagaimana?
Itu digunakan untuk apa?
Lalu untuk apa?

Lalu gunanya dari
informasi tersebut untuk
menyelesaikan
permasalahan ini apa?
Tarif yang ditentukan
itu?
Dari informasi yang
mana kamu bisa

Jawaban

Kode

W.18.2.1
Yang ditanyakan pendapatnya Anton
terkait tidak sesuainya harga argo taksinya
bener atau tidak.
Yang pertama itu, harga buka pintunya itu W.18.2.2
5000. Terus peningkatan harganya itu tetap
per kilo meter. Kalo 10 kilo itu dua kalinya
4 kilo. Terus yang ditempuh taksi itu pas
perjalanan 22 kilo.
Itu kan argonya tertulisnya 60.000. Nah itu W.18.2.3
kan ngecek apa bener dengan yang
diketahui nanti ketika dihitung 5000
ditambah tarif dikali 22 kilo itu seharga itu
(60.000).
W.18.2.4
Kalo rencananya itu, ngecek kalo 60.000
dikurang 5000 itu berapa, pertama.
Untuk menggecek biaya yang murni tanpa W.18.2.5
buka pintunya.
Karena kan disini yang diketahui kan jarak W.18.2.6
tempuh 10 kilo itu dua kali harga yang dari
4 kilo, berarti kan harus nunjukin bahwa
yang 55.000 itu apakah 2 kalinya dari
harga yang biasanya gitu. Kan tadi 60.000
dikurangi 5000, 55.000. Nah terus jaraknya
kan 22 berartikan lebih dari 10 km,
berartikan tarifnya dua kali dari 4 kilo.
W.18.2.7
Berartikan kalau misalnya dia lebih dari 2
kalinya tarif yang ditentukan itu berartikan
pernyataannya Anton itu benar gitu.
Harga 4 kilo.

W.18.2.8

Yang ini, Anton merasa bahwa harga
tersebut tidak sesuai dengan harga argo
yang sebenarnya, nah diketahui bahwa

W.18.2.9
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menyimpulkan seperti
itu?

Kenapa seperti itu?

Oke, selanjutnya kita
masuk ke langkah
pengerjaanmu, disini
kamu menuliskan a, itu
maksud nya apa?
Lalu disini kamu
menuliskan jarak yang di
tempuh 4 km,
maksudnya bagaimana?
Lalu disini kamu
menyatakan bahwa
55.000 ketika dibagi
dengan 22 akan
menghasilkan 2,5 itu dari
maksudnya bagaimana?
Kenapa kamu membagi
55 dengan 22?
Rencananya ingin
menemukan apa?
Disini kamu
menyimpulkan bahwa
pendapat Anton benar
karena hasil baginya
adalah 2,5 bukan 2?
Apakah kamu mengecek
kembali jawabannya?
Kenapa kamu tidak
mengecek kembali?

harga argo itu pada jarak tempuh 10 adalah
2 kali dari harga 4 kilo. Nah 22 kilo kan
lebih dari 10 kilo, berarti kan dia dua kali
harga argo taksi untuk yang 4 kilo.
Kan dia jalan itu pertama pakai yang buka
pintu dulu, kemudian kan bisa, bilang
tujuannya kemana, nah setelah diukur itu
22 kilo, berarti kan dia pakek tarif yang
jarak jauh yang 10 kilo.
Biaya buka pintu.

Oh, 22 harusnya.

W.18.2.10

W.18.2.11

W.18.2.12

W.18.2.13
Kemarin itu aku enggak ngecek lagi
jawabannya juga. Nah pikirku udah 55
dibagi 22 aja gitu supaya dapet 2,5 dari situ
bisa dibandingkan ternyata lebih dari harga
yang sebenarnya gitu.
Jadi kalo pemikiranku kemarin itu 2,5 kan
lebih besar dari 2 nah berarti tarif taksinya
lebih mahal dari harga aslinya gitu.
Awalnya si pengen aja ngecek apa
hubungan antara yang 55 sama 22-nya itu.
Iya.

W.18.2.14

Enggak.

W.18.2.16

Iya karena bingung juga maksud dari
soalnya.

W.18.2.17
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3. Hasil Wawancara Terkait Pemecahan Masalah Nomor 3
Pertanyaan

Dari soal ini, informasi
apa yang diketahui?

Lalu informasi yang
ditanyakan untuk
pertanyaan?
Dari informasi yang
diketahui itu apa
hubungannya untuk
mencari informasi yang
ditanyakan?
Lalu bagaimana
rencanamu dalam
menyelesaikan
permasalahan ini?

Jadi, dikira-kira untuk
menentukan
persamaannya gitu ya?
Jadi belum ketemu ya
persamaannya?
Oke, selanjutnya tentang
langkah pengerjaanmu,
disini kamu menuliskan
P, itu maksudnya apa?
Lalu hitam ini
maksudnya banyaknya
keramik hitam dan putih
adalah banyaknya
keramik putih?
Lalu yang ini?
Selanjutnya U1 ini apa?

Jawaban

Kode

Yang pertama tuh ada kolam renang yang
bentuknya persegi panjang kayak di
gambar. Terus mau disusun disitu tuh per
meternya ada keramiknya, keramiknya 1
kali 1. Terus masangnya selang-seling gitu.
Persamaannya dari yang panjang sama
jumlah keramik hitamnya, untuk 3a. Kalau
yang 3b keramik putih.
Hubungannya itu berarti kita perlu nyari
berapa keramik hitam itu per panjangnya 1
meter.

W.18.3.1

Yang pertama itu didata dulu, kira-kira
berapa keramik hitamnya itu per 1 meter
panjangnya. Terus nyari kira-kira dari data
itu ada hubungannya apa enggak. Terus
di… apa ya, kemarin tuh cuma dikira-kira
aja, misalkan 3 itu kan berari 2 dikali 1
ditambah 1 gitu.
Iya. Sampek dah banyak gitu terus enggak
ketemu juga.

W.18.3.4

Iya belum ketemu.

W.18.3.6

Panjang kolam

W.18.3.7

Iya.

W.18.3.8

Itu jumlah keramiknya hitam dan putih.
Yang keramik hitam yang panjangnya 1
meter itu kan 3, terus nyari kira-kira ada
hubungannya engga.

W.18.3.9
W.18.3.10
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W.18.3.2

W.18.3.3

W.18.3.5
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Jadi disini Un adalah
banyaknya keramik
hitam saat panjang kolam
n meter?
Kenapa kamu memilih
menyatakan 3 dalam 2
dikali sesuatu dan
ditambah sesuatu?
kenapa tidak 3 sama
dengan 3 dikali 1 saja?
Lalu setelah mendata
seperti ini, kamu
menuliskan Un = n, itu
maksudnya bagaimana?
Jadi maksudmu variable
n ini, variable yang lain
ya?
Kenapa kamu milih n?
karena suka-suka aja?
Lalu selanjutnya 2n+, itu
n-nya apa?
2n + itu maksudnya apa?

Lalu disini kamu
menyimpulkan, jadi
banyaknya keramik
hitam sama dengan 2
dikali panjang kolam
ditambah 1?
Selanjutnya untuk 3b, ini
caranya sama ya?
Disini kamu menuliskan
“panjang = ?”, itu
maksudnya bagaimana?
Kenapa kamu tidak
menyimbolkan panjang
kolam dengan n juga
seperti 3a?

W.18.3.11

Iya.

Sempet nyoba juga sama aja, engga ketemu W.18.3.12
polanya juga.

n, karena engga tau berapa jumlahnya itu,
banyaknya keramik hitamnya itu belum
tau.

W.18.3.13

Iya. Kayak menyimbolkan apa gitu yang
belum diketahui.

W.18.3.14

Iya…(tertawa)

W.18.3.15

Panjang kolam.

W.18.3.16

Nah plusnya karena belum tau juga
berapanya. Kan, engga tau ini 1,1 terus 2,2
terus 3,3, atau berapa.
Ini sebenernya kurang karena yang ini kan
belum kejawab. Terus 1 ditambah berapa
gitu, enggak tau.

W.18.3.17

Iya sama.

W.18.3.19

Itu tandanya belum tau gitu panjangnya.

W.18.3.20

Karena aku pertama tuh ngerjainnya yang
putih dulu. Tak kirain itu ada polanya itu
yang putih dulu, nanti bisa buat yang item,
ternyata engga.

W.18.3.21
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Kenapa kamu pilih
mengerjakan yang putih
dahulu?
Oh, jadi tadi kamu
menyatakan 3, 5 dan
seterusnya sama dengan
2 dikali sesuatu ditambah
sesuatu itu karena disini
mulainya dari 2?

Karena kalau putih kan dia mulainya dari
0. Pengennya sih dari nol terus 1, 2, 3, 4,
gitu. Dan ternyata juga engga ada.
He’em… iya…
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W.18.3.22

W.18.3.23

