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Abstrak 

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana profil abstraksi siswa yang mempunyai gaya 

kognitif field independent dalam pemecahan masalah matematika, dan bagaimana profil 

abstraksi siswa yang mempunyai gaya kognitif field dependent dalam pemecahan masalah 

matematika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 

seorang siswa yang mempunyai gaya kognitif field independent dan seorang siswa yang 

mempunyai gaya kognitif field dependent. Data penelitian diperoleh dari hasil pemecahan 

masalah matematika dan dari hasil wawancara. Berdasar pada pertanyaan penelitian, data 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa profil abstraksi siswa yang mempunyai gaya kognitif field independent berbeda dengan 

profil abstraksi siswa yang mempunyai gaya kognitif field dependent dalam pemecahan masalah 

matematika. 
Kata Kunci: Abstraksi reflektif, Pemecahan masalah, Gaya Kognitif. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu ciri-ciri khusus 

matematika adalah memiliki objek 

kajian yang abstrak. Dalam matematika, 

objek dasar yang abstrak itu, sering juga 

disebut objek mental atau objek pikiran. 

Objek dasar matematika meliputi (1) 

fakta, (2) konsep, (3) operasi ataupun 

relasi dan prinsip. 

 Terkait dengan matematika 

memiliki objek kajian yang abstrak, 

maka dalam pembelajaran matematika, 

seorang guru harus berusaha untuk 

mengkonkretkan atau mengurangi sifat 

abstrak dari objek matematika itu 

sehingga memudahkan siswa 

menangkap atau memahami materi 

pelajaran matematika di sekolah. Tetapi, 

walaupun guru matematika berusaha 

mengkonkretkan atau mengurangi sifat 

abstrak dari objek matematika itu, 

namun pembelajaran tetap diarahkan 

kepada pencapaian kemampuan siswa 

untuk berpikir abstrak atau melakukan 

abstraksi.  

 Abstraksi adalah suatu proses 

yang mendasar dalam matematika. 

Berpikir matematik merupakan kegiatan 

mental, yang dalam prosesnya selalu 

menggunakan abstraksi dan/atau 

generalisasi. Wood, Williams dan 

McNael (2006) mendefinisikan berpikir 

matematik sebagai berikut. 

“Mathematical thinking as the mental 

activity involved in the abstraction and 

generalization of mathematical ideas”. 

Pendapat di atas jelas mempunyai 

makna bahwa abstraksi selalu 

digunakan dalam setiap kegiatan 

berpikir matematika. 

Herskowitz et al. (dalam  

Mitchelmore dan White, 2004), 

mendefinisikan abstraksi merupakan 

“suatu aktivitas reorganisasi vertikal 

konsep matematika yang telah 

dikonstruk sebelumnya menjadi sebuah 

struktur matematika baru”. Objek-objek 

matematika baru dikonstruksi melalui 

pembentukan hubungan, sedemikian 

hingga menemukan generalisasi, bukti 

atau strategi baru pada pemecahan 

masalah. 

 Piaget (dalam Gray dan Tall, 

2007) mengemukakan teori tiga bagian 

(tripartite theory) tentang abstraksi, 

yaitu yang pertama abstraksi empiris 

(empirical abstraction) yang 

memfokuskan pada cara anak 

mengonstruk arti sifat-sifat objek. 

Kedua, abstraksi empiris semu (pseudo-

empirical abstraction) yang 

memfokuskan pada cara anak 
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mengonstruk arti sifat-sifat aksi pada 

objek. Ketriga, abstraksi reflektif 

(reflective abstraction), yang 

memfokuskan pada ide tentang aksi dan 

operasi menjadi objek tematik dari 

pemikiran atau assimilasi, yang 

berkaitan dengan kategorisasi operasi 

mental dan abstraksi terhadap objek 

mental. Hasil dari abstraksi reflektif 

ialah skema pengatahuan pada setiap 

tahap perkembangan dan abstraksi 

reflektif menyarikan skema dari pola 

aksi yang berkaitan. 

 Abstraksi reflektif (reflective 

abstraction) mengacu pada kemampuan 

subjek untuk memproyeksikan dan 

mereorganisasi struktur yang diciptakan 

dari aktivitas dan interpretasi subjek 

sendiri kepada suatu situasi baru. 

Sejalan dengan ini, von Glasersveld 

(dalam Goodson-Espy, 2005), 

menjelaskan bahwa: “reflective 

abstraction refers to the subject’s 

ability to project on to a new level and 

reorganize a structure created from the 

subject’s own activities and 

interpretations”.  

 Level-level dari aktivitas 

abstraksi reflektif menurut Cifarelli 

(dalam Goodson-Espy, 2005) 

didefinisikan sebagai berikut: Level 

pertama adalah pengenalan 

(recognition), level kedua adalah 

representasi (representation), level 

ketiga adalah abstraksi struktural 

(structural abstraction) dan level 

keempat atau level tertinggi adalah 

kesadaran struktural (structural 

awareness). Peneliti menggunakan level 

aktivitas abstraksi reflektif yang 

dikemukakan oleh Cifarelli (dalam 

Goodson-Espy, 2005) tersebut untuk 

mendeskripsikan proses abstraksi siswa 

SMP dalam pemecahan masalah 

matematika. 

 Pada level mengenali 

(recognition), berarti mengidentifikasi 

suatu struktur matematika yang telah 

ada sebelumnya, baik pada aktivitas 

yang sama maupun aktivitas 

sebelumnya. Mengenali suatu struktur 

matematika terjadi ketika seseorang 

menyadari bahwa suatu struktur yang 

telah ada dan mungkin telah digunakan 

sebelumnya “melekat” pada masalah 

matematika yang dihadapi saat ini. 

Ketika siswa dihadapkan pada 

pemecahan masalah, memahami dan 

menjelaskan situasi tertentu, atau 

merefleksikan suatu proses, mereka 

memerlukan aturan atau hubungan yang 

mendasari permasalahan itu. Untuk 

mencapai tujuan itu, mereka harus 

memunculkan atau mengingat kembali 

struktur yang telah mereka peroleh pada 

aktivitas sebelumnya dan 

menggunakannya dalam aktivitas 

selanjutnya.  

 Level kedua adalah representasi 

(representation). Untuk dapat 

mengetahui pemahaman siswa tentang 

pemecahan masalah matematika, siswa 

perlu merepresentasikan struktur 

matematika yang telah dimiliki. 

Melakukan abstraksi terhadap struktur 

masalah matematika merupakan 

representasi internal. Representasi 

internal tidak dapat diamati karena ada 

di dalam mental. Melalui representase 

eksternal, dapat diketahui interpretasi 

siswa tentang struktur masalah 

matematika tersebut.  

Pada level ketiga, abstraksi 

struktural (structural abstraction), 

siswa mampu untuk memproyeksikan 

dan mereorganisasi struktur yang 

diciptakan dari aktivitas dan interpretasi 

siswa sendiri kepada suatu situasi baru. 

Struktur matematika yang ada 

diproyeksikan dan direorganisasikan, 

sehingga menambah kedalaman 

pengetahuan siswa sendiri.  

Level keempat atau level 

tertinggi adalah kesadaran struktural 

(structural awareness). Kesadaran 

struktural mengacu pada kesadaran 



Volume 1, Nomor 1, Edisi Mei 2015  ISSN: 2442-7616 

 

60 

Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan 

Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen 

metakognisi siswa mengenai aktivitas 

dan organisasi pada struktur 

kognitifnya. Struktur masalah yang 

diciptakan oleh siswa dalam pemecahan 

masalah menjadi sebuah objek dari 

refleksi. Siswa mampu memikirkan 

struktur sedemikian sebagai objek-objek 

dan mampu membuat keputusan tentang 

hal tersebut tanpa mengusahakan atau 

menggunakan bentuk fisik, atau secara 

mental merepresentasikan metode 

penyelesaian. Ketika seorang pemecah 

masalah mencapai level yang lebih 

tinggi pada abstraksi reflektif, 

pemikiran mereke menjadi makin 

bertambah fleksibel. 

 Dalam memecahkan masalah, 

siswa memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Psikologi dengan 

berbagai cabangnya telah 

mengidentifikasi sangat banyak variabel 

yang mengindikasikan perbedaan 

individu tersebut serta mempengaruhi 

proses belajarnya, antara lain 

kecerdasan, keberbakatan, gaya 

kognitif, gaya berpikir, gaya belajar, 

daya adopsi, ketahan-malangan dan 

kemampuan awal. 

 Perbedaan individu yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perbedaan berdasarkan gaya kognitif. 

Riding dan Rayner (dalam Altun dan 

Cakan, 2006) menyebutkan bahwa 

dengan mengidentifikasi gaya kognitif 

siswa, para pendidik dapat terbantu 

untuk memahami bagaimana seseorang 

mengorganisasikan dan 

merepresentasikan informasi. 

Gaya kognitif mengacu pada 

karakteristik seseorang dan konsisten 

dalam menanggapi, mengingat, 

mengorganisasikan, memproses, 

berpikir dan memecahkan masalah. 

Gaya kognitif dalam tulisan ini adalah 

gaya kogitif field independent dan gaya 

kognitif field dependent.  Dimensi gaya 

kognitif field independent dan field 

dependent telah banyak dikaji para 

peneliti dan terkait dengan proses 

pembelajaran. 

 Menurut Witkin dan 

Goodenough (dalam Altun dan Cakan, 

2006), individu yang memiliki gaya 

kognitif field independent, mampu 

mengabstraksikan elemen-elemen dari 

konteksnya atau latar belakang dari 

konteks. Mereka cenderung 

menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah dengan cara yang lebih bersifat 

analitik. Sedangkan individu yang 

memiliki gaya kognitif field dependent 

menggunakan pendekatan masalah yang 

lebih bersifat global, merasa gambar 

keseluruhan dalam konteks yang 

diberikan, dan cenderung sulit 

memisahkan suatu item dari konteks 

yang utuh. 

 Faktor kemampuan 

mengabstraksikan dan kemampuan 

analitik siswa dapat memberikan 

perbedaan dalam pemecahan masalah. 

Apakah itu perbedaan dalam mengenali 

struktur masalah, merepresentasikan, 

melakukan abstraksi struktural, atau 

apakah perbedaan dalam menyadari 

akan apa yang diabstraksikan siswa. 

 Pemecahan masalah 

didefinisikan sebagai proses yang 

dilakukan individu dalam 

mengkombinasikan pengetahuan-

pengetahuan sebelumnya untuk 

menghadapi situasi baru. Ini berarti 

pemecahan masalah adalah proses yang 

dilakukan seseorang dalam 

mengkombinasikan pengetahuan-

pengetahuan sebelumnya untuk 

menyelesaikan tugas yang belum 

diketahui prosedur penyelesaiannya. 

 Polya (1973) membagi langkah 

pemecahan masalah menjadi empat 

langkah, yaitu: (1) Memahami masalah 

(understand the problem), (2) 

Merencanakan pemecahan masalah 

(devise a plan), (3) Menyelesaikan 

masalah sesuai rencana (carry out the 
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plan) dan (4) Melihat kembali (look 

back). 

Dengan demikian yang 

dimaksudkan dengan pemecahan 

masalah matematika adalah proses 

menemukan jawaban masalah 

matematika yang meliputi memahami 

masalah, merencanakan pemecahan 

masalah, menyelesaikan masalah sesuai 

rencana dan memeriksa kembali hasil 

yang diperoleh. 

 Berdasarkan pemikiran pada 

latar belakang di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian tentang 

bagaimana profil abstraksi siswa yang 

memiliki gaya kognitif field 

independent dan bagaimana profil 

abstraksi siswa yang memiliki gaya 

kognitif field dependent. 

 

 

METODE 

 Penelitian ini dilakukan di SMP 

Negeri 1 Pematangsiantar. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian 

eksploratif dengan pendekatan 

kualitatif. Dikatakan penelitian 

eksploratif dengan pendekatan kualitatif 

karena peneliti ingin menggali secara 

mendalam tentang profil abstraksi siswa 

daalm memecahkan masalah 

matematika berdasarkan gaya kognitif, 

dan data hasil penelitian berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari subjek yang 

diteliti dideskripsikan secara kualitatif.  

 Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa SMP Kelas VIII. Subjek 

yang dipilih adalah seorang siswa yang 

mempunyai gaya kognitif field 

independent dan seorang siswa yang 

mempunyai gaya kognitif field 

dependent. 

 Instrumen utama dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri. 

Selain itu, instrumen bantu yang 

digunakan adalah (1) soal Group 

Embedded Figures Test (GEFT) dan (2) 

tes atau Tugas Pemecahan Masalah 

(TPM). Tes yang diberikan adalah 

sebagai berikut. “Sebuah kolam 

pemancingan ikan berbentuk 

persegipanjang mempunyai ukuran 

panjang 18 meter dan lebar 8 meter. Di 

sekeliling bagian luar kolam 

pemancingan tersebut akan dibuat jalan 

selebar satu meter dengan menggunakan 

batu kerikil. Untuk setiap meter kuadrat 

diperlukan batu kerikil sebanyak 2 

kilogram. Jika harga batu kerikil Rp 

4.500,00 perkilogram, maka berapakah 

biaya yang diperlukan membeli batu 

kerikil untuk bagian luar kolam 

pemancingan tersebut?” 

 Prosedur untuk mengumpulkan 

data dilakukan sebagai berikut. (a) 

Setelah subjek diberi tugas pemecahan 

masalah, subjek menuliskan dan 

mengemukakan apa yang 

dipikirkannya, (b) Peneliti mengajukan 

pertanyaan seperlunya, untuk 

memperjelas apa yang dipikirkan 

subjek, (c) Semua kegiatan yang sedang 

berlangsung, direkam dengan 

menggunakan handycam. 

 Berdasarkan data yang diperoleh 

dari wawancara mendalam, maka data 

dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis data kualitatif, yang meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Dalam analisis 

ini yang diperhatikan adalah munculnya 

proses abstraksi siswa dalam 

pemecahan masalah matematika.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berikut ini dikemukakan analisis 

proses abstraksi kedua siswa dalam 

pemecahan masalah. 

Analisis Profil Abstraksi Siswa yang 

Field Independent (Subjek FI) 

 Berdasarkan pengamatan 

peneliti ketika lembar soal diberikan 

kepada siswa FI, ia langsung membaca 

petunjuk soal, dan menulis namanya 

pada lembar jawaban yang telah 
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disediakan. Untuk mengetahui proses 

abstraksi yang muncul dalam 

pemecahan masalah maka dilakukan 

wawancara antara Peneliti (P) dengan 

Subjek FI (S1) 

Langkah Memahami Masalah 

Cuplikan hasil wawancara 

P : Apakah kamu telah membaca 

soal? 

S1 : Ya 

P : Apa yang diketahui pada soal? 

S1  : Panjang kolam pemancingan 18 

meter. Lebar kolam pemancingan 

8 meter. Di sekeliling bagian 

luar kolam pemancingan akan 

dibuat jalan selebar 1 meter. 

Untuk setiap meter kuadrat 

diperlukan batu kerikil sebanyak 

2 kilogram. Harga batu 4.500 

rupiah perkilogram. 

P : Apa yang ditanya pada soal? 

S1 : Biaya yang diperlukan membeli 

batu kerikil untuk bagian luar 

kolam pemancingan. 

  Subjek FI telah membaca 

soal/masalah, ia menaruh perhatian 

pada masalah yang dibaca, sehingga 

dengan cepat ia berpikir atau melakukan 

abstraksi untuk memahaminya. Setelah 

ditanya tentang apa yang diketahui dan 

apa yang ditanya, ia dapat 

menyatakannya dengan benar, yang 

dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Ini 

menunjukkan level abstraksi reflektif 

pengenalan (recognition) dan 

representasi (representation). 

Langkah Merencanakan Pemecahan 

Masalah 

Cuplikan hasil wawancara 

P : Informasi apa yang terkait 

dengan soal? 

S1 :Jalan yang akan dibuat di 

sekeliling bagian luar kolam satu 

meter, berarti ada 

persegipanjang  baru yang 

panjangnya bertambah dua 

meter dan lebarnya bertambah 

dua meter. 

P : Bagaimana ide kamu? 

S1 :Untuk mempermudah saya mau 

mencoba untuk menggambar 

persegipanjang. 

P : Apakah persegipanjang yang di 

luar panjangnya 18 meter dan 

lebarnya 8 m? 

S1 : Oh,… salah, akan saya 

perbaiki.(S1 memperhatikan 

pekerjaannya dan menyadari 

kesalahannya, secara langsung 

ia menggantikan 18 dengan 20 

dan 8 dengan 10). 

  Subjek FI mengatakan bahwa 

informasi yang terkait dengan soal, 

yaitu jalan yang akan dibuat di 

sekeliling bagian luar satu meter, berarti 

ada persegipanjang baru yang 

panjangnya bertambah dua meter dean 

lebarnya bertambah dua meter, sehingga 

membuat perencanaan yang mengaitkan 

situasi baru (persegipanjang baru yang 

panjangnya 20 meter dan lebarnya 10 

meter) dengan situasi sebelumnya 

(mengingat kembali persegipanjang 

yang panjangnya 18 meter dan lebarnya 

8 meter), mengingat kembali aktivitas 

sebelumnya. Rencana yang dibuat 

dinyatakan dalam bentuk gambar 

persegipanjang untuk membantu 

refleksi. Ini menunjukkan level 

abstraksi reflektif pengenalan 

(recognition) dan representasi 

(representation). 

  Selanjutnya peneliti ingin 

mengetahui apakah masih ada ide yang 

lain untuk menjawab pertanyaan pada 

masalah. Berikut cuplikan wawancara. 

Cuplikan hasil wawancara 

P : Ada ide lagi atau tidak? Pikir-

pikir dulu. 

S1 : Diam 

P : Selanjutnya bagaimana? 

S1 : Saya memisalkan yang diarsir ini 

adalah jalan yang mau dibuat 

batu kerikil. Yang di dalam  

adalah kolam, dan seluruhnya 

adalah kolam ditambah jalan. 
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P : Lalu menghitung luas jalan yang 

dibuat bagaimana? 

S1 : Luas seluruhnya dikurangi luas 

kolam. 

P : Apakah ada ide yang lain lagi? 

S1 : Diam. 

 Subjek S1 telah memperoleh ide 

untuk menghitung luas jalan yang akan 

dibuat dari batu kerikil, yaitu luas 

seluruhnya atau luas jalan ditambah 

kolam, dikurangi dengan luas kolam. 

Langkah Menyelesaikan Masalah 

Sesuai Rencana 

Cuplikan hasil wawancara 

P : Luas apa 144 meter kuadrat? 

S1 : Luas kolam 

P : Luas apa yang 200 meter 

kuadrat? 

S1 : Luas seluruhnya bu. (S1 

menyadari kesalahannya, 

langsung mencoret luas batu dan  

menggantikannya dengan luas  

seluruhnya). 

P : Lalu luas jalan yang dibuat 

berapa?  

S1 : 200 meter kuadrat dikurangi 144 

meter kuadrat sama dengan 56 

meter kuadrat. 

P : Apakah kamu yakin? 

S1 : Yakin. 

 Subjek FI berkeyakinan bahwa 

langkah yang diperoleh benar, sehingga 

ia secara langsung menyelesaikan ide 

tersebut, dengan cara merefleksi 

aktivitas sebelumnya kepada situasi 

baru, yaitu menghitung luas jalan 

dengan cara mengurangkan luas 

seluruhnya dengan luas kolam, yang 

digambarkan dengan persegipanjang. 

Ini meninjukkan level abstraksi 

representasi (representation) dan 

abstraksi struktural (structural 

abstraction). 

Langkah Memeriksa Kembali Hasil 

yang Diperoleh 

Cuplikan hasil wawancara 

P : Bagaimana mengeceknya?  

S1 : Dengan menjumlahkan secara 

langsung luas daerah yang 

diarsir ini bu (sambil menunjuk 

gambar yang dibuat), yaitu (20 × 

1) meter kuadrat ditambah (20 × 

1) meter kuadrat) ditambah (8 × 

1) meter kuadrat ditambah (8 × 

1) meter kuadrat. 

P : Bagaimana pendapatmu tentang 

hasil    yang kamu peroleh? 

S1 :Pendapat saya tentang hasil yang 

saya peroleh, sudah betul. Saya 

tadi sudah menghitung luas jalan 

yang mau dibuat 56 meter 

kuadrat. Dengan cara 

menambahkan langsung juga 

sekeliling bagian luar kolam itu 

tetap saam yaitu 56 meter 

kuadrat. 

P : Jadi kesimpulannya bagaimana? 

S1 : Harga batu kerikil yang 

dibutuhkan seluruhnya untuk 

membuat jalan adalah 504.000 

rupiah. 

P : Bolehkah kamu meringkas 

aktivitasmu selama memecahkan 

masalah ini? 

S1 : Boleh bu. 

  Subjek FI mengecek hasil yang 

diperoleh dengan langkah yang 

dilakukan sebelumnya melalui cara 

menembahkan luas setiap 

persegipanjang (ada empat 

persegipanjang) di sekeliling bagian 

luar kolam. Di sini subjek FI  

mengembangkan strategi atau metoda 

baru untuk menghitung luas jalan yang 

dibuat. Pada pekerjaannya terdapat 

coretan, yang menunjukkan bahwa 

subjek FI membuat kesalahan. Subjek 

FI segera memperbaiki kesalahan 

seperlunya. Subjek FI mampu 

memberikan argumen atau alasan 

dengan benar terhadap keputusan-

keputusan yang dibuat, dan mampu 

meringkas aktivitasnya selama 

pemecahan masalah. Ini menunjukkan 

level abstraksi reflektif abstraksi 
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struktural (structural abstraction) serta 

kesadaran struktural (structural 

awareness). 

Analisis profil abstraksi siswa yang 

field dependent (subjek FD) 

 Setelah peneliti membeikan 

lembar soal kepada subjek FD, ia 

membaca petunjuk soal, dan menulis 

namanya pada lembar jawaban yang 

telah disediakan. Untuk mengetahui 

proses abstraksi yang muncul dalam 

pemecahan masalah maka dilakukan 

wawancara antara Peneliti (P) dengan 

subjek FD (S2). 

Langkah Memahami Masalah 

Cuplikan hasil wawancara 

P :Apakah kamu telah membaca 

soal? 

S2 :Ya 

P :Apa yang diketahui pada soal? 

S2 :(Diam) 

P :Diketahui apa? 

S2 :Panjang kolam 18 meter, lebar 

kolam 8 meter. 

P :Apa lagi? 

S2 :Harga batu kerikil 4.500 rupiah 

perkilogram. Untuk setiap meter 

kuadrat diperlukan batu kerikil 2 

kilogram. 

P :Apa yang ditanya pada soal? 

S2 :Biaya yang diperlukan membeli 

batu kerikil di bagian luar kolam. 

  Subjek FD telah membaca 

soal/masalah, ia kurang menaruh 

perhatian pada masalah yang dibaca, 

sehingga berpikir agak lama untuk 

memahaminya. Hal ini Nampak ketika 

ditanya tentang apa yang diketahui pada 

soal, subjek FD bersikap diam. Peneliti 

berusaha untuk mengetahui apa yang 

sedang dipikirkan subjek, sehingga 

peneliti mengulangi lagi pertanyaan 

yang sama. Jawaban subjek FD tentang 

apa yang diketahui dalam soal, 

dijawabnya secara tidak lengkap. 

Namun pada akhirnya jawaban yang 

diberikan juga benar. Selain itu subjek 

FD dapat mengatakan apa yang 

diketahui pada soal. Apa yang diketahui 

dan ditanya dinyatakan dalam bentuk 

kata-kata. Ini menunjukkan level 

abstraksi reflektif pengenalan 

(recognition) dan representasi 

(representation). 

Langkah Merencanakan Pemecahan 

Masalah 

Cuplikan hasil wawancara 

P : Informasi apa yang terkait 

dengan soal? 

S2 : Keliling. 

P : Informasi apa lagi? 

S2 : Di sekeliling bagian luar kolam 

akan dibuat jalan selebar satu 

meter. 

P : Bagaimana ide kamu? 

S2 : Mencari keliling kolam (subjek 

sambil menghitung keliling 

kolam). 

 Subjek FD mengatakan 

informasi yang terkait dengan soal, 

yaitu keliling. Subjek FD kesulitan 

membuat rencana, tidak memahami 

informasi pada situasi terdahulu, karena 

belum dapat membedakan kata 

sekeliling dengan kata keliling. 

Sehingga subjek FD berusaha mencari 

keliling kolam. Peneliti mengharapkan 

agar subjek FD dapat membedakan kata 

keliling dengan sekeliling, agar dapat 

memahami informasi yang terkait 

dengan masalah. Berikut ini cuplikan 

wawancaranya: 

Hasil cuplikan wawancara 

P : Bisa kamu gambarkan? 

S2 :Bisa (sambil menggambarkan 

kolam dengan persegipanjang). 

P :Yang mana gambar kolam? 

S2 : Ini Bu.(sambil menunjuk 

persegipanjang yang di dalam. 

P : Bisa kamu bedakan antara 

keliling dengan sekeliling? 

S2 : Bisa bu. 

P : Bagaimana ide kamu menghitung 

luas jalan? 

S2 : (Diam) 
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P : Bagaimana ide kamu menghitung 

luas  seluruhnya kolam dengan 

jalan? 

S2 : Panjang seluruhnya = 18 meter 

+ 1 meter ke kanan + 1 meter ke 

kiri = 20 meter. Lebar 

seluruhnya = 8 meter + 1  meter 

ke atas + 1 meter ke bawah = 10 

meter. 

P : Kalau begitu berapa luas 

seluruhnya? 

S2 : 20 meter dikali 10 meetr = 200 

meter kuadrat. 

P : Bagaimana ide kamu menghitung 

luas jalan? 

S2 : (Diam) 

P : Bagaimana ide kamu menghitung 

luas kolam? 

S2 : 18 meter dikali 8 meter = 144 

meter  kuadrat. 

P : Selanjutnya bagaimana ide kamu 

menghitung luas jalan? 

S2 : (Diam) 

P : Apakah luas jalan bisa dihitung 

dengan cara luas keseluruhan 

dikurangi luas kolam? 

S2 : Bisa bu. 

P : Ada ide lain untuk menghitung 

luas jalan? 

S2 : Tidak ada bu. 

 Dari pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan peneliti, Subjek FD dapat 

menghitung luas jalan dengan satu cara 

saja. Selanjutnya peneliti ingin 

mengetahui masih ada cara yang lain 

lagi ataukah tidak. Berikut ini cuplikan 

wawancaranya. 

Hasil Cuplikan wawancara 

P : Masih ada lagi ide yang lain? 

S2 : Tidak ibu. 

P : Coba hitung luas daerah bagian 

yang kamu arsir! 

S2 : (20 + 20 + 10 + 10) meter 

kuadrat. 

P : Yang mana 20 meter kuadrat? 

S2 : Yang bagian atas bu. (sambil 

menunjuk gambar). 

P : Yang mana lagi? 

S2 : Yang bagian bawah bu. (sambil 

menunjuk gambar). 

P : Yang mana 10 meter kuadrat? 

S2 : Yang samping kiri bu. 

P : Mengapa 10 meter kuadrat? 

S2 : (Diam) 

P : Seharusnya berapa? 

S2 : (Diam kelihatan bingung) 

P : Bukankah tadi sebagian yang 

diarsir  sudah dihitung? 

S2 : (langsung mencoret 10 dan 

menggantikan 8 meter kuadrat) 

P : Ada lagi atau tidak yang 8 meter  

kuadrat? 

S2 : Yang samping kanan bu. 

P : Jadi berapa luas jalan? 

S2 : (20 + 20 + 8 + 8) meter kuadrat. 

 Subjek FD ragu mengatakan ide 

yang lain. Namun dengan pertanyaan 

yang diajukan peneliti, subjek FD dapat 

mengatakan idenya. Subjek FD 

akhirnya dapat mengingat metode 

mencari luas jalan dengan cara yang 

lain. Subjek FD mengatakan bahwa tepi 

kolam bagian kiri dan bagian kanan 

masing-masing seluas 10 meter kuadrat, 

karena ia melihat sepintas bahwa 

keliling seluruhnya kolam dengan jalan 

adalah 2 kali 20 meter ditambah 2 kali 

10 meter. Ini menunjukkan bahwa 

subjek FD tadinya masih tidak bisa 

membedakan makna kata luas sekeliling 

dengan makna kata keliling. Subjek FD 

telah mengaitkan situasi baru dengan 

situasi sebelumnya, sehingga diperoleh 

rencana yang dinyatakan dalam bentuk 

kata-kata untuk membantu refleksi. Ini 

menunjukkan level abstraksi reflektif 

pengenala (recognition) dan 

representasi (representation). 

Langkah Menyelesaikan Masalah 

Sesuai Rencana 

Cuplikan hasil wawancara 

P : Mengapa kamu menuliskan luas 

jalan semuanya 56 meter 

kuadrat? 
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S2 : Karena setelah saya jumlahkan  

semuanya hasilnya 56 meter 

kuadrat. 

P : Apakah kamu yakin bahwa 

langkah yang kamu gunakan itu 

benar? 

S2 : Benar Ibu. 

 Subjek FD secara langsung 

menuliskan hasil dari penjumlahan 

sekeliling samping kiri, kanan, atas dan 

bawah, sehingga ia yakin bahwa 

langkah yang dia gunakan benar. 

Subjek FD menyatakan penjumlahan 

luas jalan dalam bentuk kata-kata. Ini 

menunjukkan level abstraksi reflektif 

representasi (representation). 

Langkah Memeriksa Kembali Hasil 

yang Diperoleh 

Cuplikan hasil wawancara 

P : Bagaimana kamu memeriksa? 

S2 : (Diam) 

P : Apakah kamu yakin bahwa hasil 

yang kamu peroleh sudah benar? 

S2 : Yakin bu. 

P : Mengapa kamu yakin? 

S2 : Saya yakin karena menurut yang 

saya pelajari cara saya ini sudah 

benar. 

P : Berapa meter kuadrat luas jalan 

yang  akan dibuat? 

S2 : 56 meter kuadrat, dan biaya 

yang dikeluarkan saya kalikan 

dengan 9.000  rupiah. 

P : Dari mana tadi 56 meter 

kuadrat? 

S2 : Dari 20 meter kuadrat + 20 

meter  kuadrat + 8 meter kuadrat 

+ 8 meter  

                kuadrat. 

P : Dari mana lagi? 

S2 : Oh… dari hasil pengurangan 

luas  seluruhnya dikurangi luas 

kolam. 

P : Jadi hasilnya bagaimana? 

S2 : Sama. 

 Subjek FD mengecek hasil dari 

luas jalan yang akan dibuat yang telah 

diperolehnya dan memperbaiki 

kesalahannya dengan menuliskan 

penyelesaian yang lain, kemudian dia 

memperbaiki seperlunya. Perbaikan 

dinyatakan dalam bentuk kata.kata. Ini 

menunjukkan level abstraksi reflektif 

representasi (representation). 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa profil proses abstraksi siswa 

kelas VIII SMP dalam pemecahan 

masalah matematika sebagai berikut. 

Profil abstraksi siswa yang gaya 

kognitifnya field independent 

(1)  Pada langkah memahami masalah, 

siswa mengatakan informasi 

penting sesuai dengan 

permasalahan, menyatakan apa 

yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dalam bentuk kata-kata. 

Di sini muncul level abstraksi 

reflektif pengenalan (recognition) 

dan representasi (representation). 

(2) Pada langkah merencanakan 

pemecahan masalah, siswa 

memahami informasi pada situasi 

baru dan memahami informasi 

terdahulu serta dapat mengaitkan 

informasi tersebut dengan cepat, 

dan menggunakan gambar untuk 

membantu refleksi, sehingga 

menghasilkan rencana pemecahan 

masalah dengan benar. Di sini 

muncul level abstraksi reflektif 

pengenalan (recognition) dan 

representasi (representation). 

(3) Pada langkah menyelesaikan 

masalah sesuai rencana, siswa 

membuat penyelesaian sesuai 

dengan rencana. Siswa merefleksi 

aktivitas sebelumnya kepada situasi 

baru dan menggunakan representasi 

gambar. Di sini muncul level 

abstraksi reflektif representasi 

(representation) dan abstraksi 

struktural (structural abstraction). 
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(4)  Pada langkah memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh, siswa 

menggunakan strategi baru untuk 

mengecek hasil yang diperoleh 

sebelumnya. Memberikan argument 

atau alasan dengan benar terhadap 

keputusan-keputusan yang dibuat, 

dan mampu meringkas aktivitasnya 

selama pemecahan masalah. Di sini 

muncul level abstraksi reflektif 

abstraksi struktural (structural 

abstraction) dan kesadaran 

struktural (structural awareness). 

Profil abstraksi siswa yang gaya 

kognitifnya field dependent 

(1)  Pada lagkah memahami masalah, 

siswa mengatakan informasi 

penting sesuai dengan 

permasalahan, menyatakan apa 

yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dalam bentuk kata-kata. 

Di sini muncul level abstraksi 

reflektif pengenalan (recognition) 

dan representasi (representation). 

(2)   Pada langkah merencanakan 

pemecahan masalah, siswa tidak 

memahami informasi pada situasi 

baru dan belum mengingat 

informasi terdahulu, sehingga 

memerlukan waktu lebih lama 

untuk mengaitkan informasi 

tersebut, sehingga pada awalnya 

rencana penyelesaian yang dibuat 

keliru. Di sini muncul level 

abstraksi reflektif pengenalan 

(recognition) dan representasi 

(representation). 

(3)   Pada langkah menyelesaikan 

masalah sesuai rencana, siswa 

membuat penyelesaian hanya 

sesuai dengan rencana, tidak dapat 

mengembangkan metode metode 

atau strategi baru. Di sini muncul 

level abstraksi reflektif representasi 

(representation). 

(4)   Pada langkah memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh, siswa 

memperbaiki kesalahannya 

seperlunya atau menuliskan 

penyelesaian lain. Tidak dapat 

membandingkan hasil dari cara 

yang berbeda. Di sini muncul level 

abstraksi reflektif pengenalan 

(recognition) dan representasi 

(representation). 

  

Dari kesimpulan yang diperoleh 

disarankan guru hendaknya mengetahui 

gaya kognitif siswanya masing-masing 

agar dapat disesuaikan pendekatan 

pembelajaran yang cocok sesuai dengan 

gaya kognitif siswa tersebut. Dalam 

kegiatan pemecahan masalah, guru 

diharapkan dapat membuat pertanyaan-

pertanyaan yang dapat menggali 

pengetahuan siswa atau informasi 

sebelumnya sehingga mampu 

melakukan abstraksi reflektif sampai 

pada level kesadaran struktural.
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