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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) proses dan tingkatan 

epistemic cognition peserta didik kelas VIII.A SMP N 1 Wonosobo dengan gaya 
kognitif field independent (FI) dalam pemecahan masalah matematika, (2) proses dan 
tingkatan epistemic cognition peserta didik kelas VIII.A SMP N 1 Wonosobo dengan 
gaya kognitif field dependent (FD) dalam pemecahan masalah matematika. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.  

Subjek diambil dengan teknik purposive sampling. Subjek yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 4 peserta didik yaitu 2 peserta didik dengan gaya 
kognitif FI dan 2 peserta didik  dengan gaya kognitif FD.Instrumen dalam penelitian 
ini adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan tes pemecahan masalah. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tes pemecahan masalah 
matematika, observasi dan wawancara. Validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi waktu. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 
Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Peserta didik dengan gaya kognitif 
field independent dikategorikan dalam level epistemik dominan rasional dalam 
pemecahan masalah matematika, (2) Peserta didik dengan gaya kognitif field 
dependent dikategorikan dalam level epistemik dominan empiris dalam pemecahan 
masalah matematika. 

 
Kata Kunci:Epistemic Cognition; Gaya Kognitif; PemecahanMasalah 
 
  



 

 
 

 

MOTTO 

 
  )٦(ِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسرًا  )٥(فَِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا 

 
"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan” (QS. Asy-Syarh: 5-6) 
 اِتـَُّقْواللَّه وَاَْعدِ  ُلْوابـَْنيَ  اَْوَالدُِكمْ   
“Bertaqwalah kepada Allah SWT dan berlaku adilah diantara anak-anakmu“. (HR 
bukhari muslim) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakangMasalah 

Pendidikan sangatlah penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa 

yang berkualitas dan memiliki keterampilan.Sebagaimana AllahSWT 

mengistimewakan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pendidikan, berakhlak 

mulia dan bahkan meninggikan beberapa derajat orang yang mempunyai ilmu 

pengetahuan sesuai dengan surat Al-Muzadillah ayat 11sebagaiberikut: 

��َ ��
َ
� ِ��َ ٱ َ�� ُ��اْ ِ�  �� ْ إَِذا �ِ�َ� �َُ�ۡ� َ�َ��� ْ ��َ  �َۡ�َ�ٰ�ِِ� ٱَءاَ�ُ��ٓا َ�ۡ�َ�ِ�  �َۡ�ُ��ا

ُ ٱ ْ ٱ�َُ�ۡ�ۖ �َذا �ِ�َ�  �� وا ُ�ُ�  َ�� ْ وا ُ ٱ�َۡ��َِ�  �ُ�ُ ِ��َ ٱ �� ِ��َ ٱَءاَ�ُ��اْ �ِ�ُ�ۡ� وَ  �� أُو�ُ�اْ  ��
ُ ٱَرَ�ٰٖ�� وَ دَ  �ۡ�ِ�ۡ�َ ٱ    ��َِ�� َ�ۡ�َ��ُ�َن َ��ِ�ٞ  ��

Artinya: 
 
“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan” (Qs.Muzadillah ayat 11).1 

 
  

                                                   
1 Departemen Agama RI, Alqur’an dan terjemahannya , Diponogoro, Bandung, 2012. h. 543 



 

 
 

Begitu pentingnya pendidikan sehingga pendidikan harus dijadikan prioritas 

utama dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Seperti hal nya 

pendidikan di sekolah yang tidak hanya mengajarkan tentang materi pembelajaran 

tetapi juga kemampuan peserta didik dalam berakhlak di masyarakat. 

Pembelajaran matematikamerupakanprosesdimana peserta 

didiksecaraaktifmengkonstruksi pengetahuan matematika2. Pengetahuan 

matematikaakanlebih dimengertijikapeserta didikmengaplikasikan melalui 

pengalaman yangtelahmerekamilikisebelumnya. Untukitu, keterlibatan peserta didik 

secara aktif sangat pentingdan berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran.Dalam hal 

ini pembelajaran matematika dapat kita dapatkan dan dipelajari dari sekolah dan dari 

pengalaman peserta didik sebelumnya. 

Senada pengertian di atas bahwa pembelajaran matematika adalah 

suatuaktivitas mental untukmemahami artidanhubungan-hubungan sertasimbol-

simbol kemudianditerapkanpadasituasi nyata.Belajarmatematika berkaitan 

denganapadan bagaimanamenggunakannyadalammembuatkeputusan dalam 

menyelesaikan masalah3.Dalam mengajarkan bagaimana memecahkan masalah, 

beberapa guru atau pendidik matematika mempunyai cara yang berbeda-beda, 

Diantaranya dengan selalu memberikancontoh-contoh bagaimana menyelesaikan 

masalah matematika dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

                                                   
2Ibid. h.18. 
3Loc.Cit h. 18. 



 

 
 

berusaha menemukan sendiri penyelesaianya4.Mata pelajaranmatematikasangat 

bergantungdari caragurumengajarkan kepadapeserta didik.Gurudapat membantu 

peserta didikmemahami pelajaran matematika. Banyak carabagiseorang 

guruuntukmenyampaikan materipelajaranyang akan membuatpeserta didikaktif dan 

memahami materi yang diajarkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan penalaran 

peserta didik dalam memecahkan masalah soal. 

 Pembelajaran matematika di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan berjalan 

baik. Secara umum dalam proses pembelajaran telah ditetapkan sebuah ketuntasan 

belajar. BSNP telah menetapkan kriteria ideal ketuntasan untuk masing-

masingindikator adalah 75%5.Namun masing-masing satuan pendidikan sendirilah 

yang menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dengan mempertimbangkan 

tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber data pendukung 

dalam penyelenggaraan pembelajaran.Beberapa sekolah yang masih menggunakan 

Kurikulum KTSP menerapkan berbagai pendekatan ataupun metode dalam 

kegiatanpembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik.Berdasarkan 

penelitian di Amerika Serikat, metode dengan pendekatan dipilih karena memang 

cukup efektif dan efesien dalam menanamkan belajar bermakna sehingga membantu 

peserta didik untuk mencapai ketuntasan minimal yang telah ditetapkan 

                                                   
4Kamandoko, Profil Intuisi Matematis Peserta didik Dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Ditinjau Dari Gaya Kognitif Dan Field Dependent. (skripsi prodi matematika IAIN, Lampung, 2014), 
h. 2. 

5BSNP. (2006). Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Dasar 
dan Menengah. Jakarta: BSNP.h. 12. 



 

 
 

sekolah.6Namun, hal ini menjadikan pesertadidik maupun guru hanya berpatokan 

pada nilai agar mencapai KKM. Pembelajaran matematika seperti ini kurang 

meningkatkan kemampuan peserta didikdalam memecahkan permasalahan 

matematis. 

Salah satu kemampuan berpikir dan kemampuan matematis yang penting 

dimiliki oleh peserta didik adalah kemapuan pemahaman atau analisa. Kemampuan 

memahamimateri sangat penting dimiliki seorang peserta didik dalam proses 

pembelajaran matematika. Hal ini senada dengan NCTM dalam Amalia Try Hutami  

menetapkan lima standar proses keterampilan yang harus dikuasai peserta didik 

dalam pembelajaran matematika, yaitu pemecahan masalah (problemsolving), 

penalaran dan pembuktian (reasoning andproof), koneksi (connection), komunikasi 

(communication) dan representasi (representation)7. Pentingnya kemampuan 

penalaran juga dijabarkan dalam Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 mengenai 

Standar Isi yang diatur bagi tingkat VII, VIII dan IX SMP atau sederajat, dikatakan 

salah satu keterampilan yang dikuasai yaitu menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

                                                   
6Suherman,Erman,dkk.2003.Strategi Pembelajaran MatematikaKontemporer. 

Bandung:JICA- UPI. 
7Amalia Try Hutami, The Effecvtivity Of Metacognitive Approach In Mathematics Learning 

In Term Reasoning Ability Of Students. Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains, 2015. h. 2. 



 

 
 

pandang/teori8. Kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah akan 

berakibat dalam hasil belajar dan prestasi mereka, sehingga apabila peserta didik 

mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang baik maka ia akan mendapatkan 

hasil yang bagus pula, begitu juga sebaliknya. 

Hasilbelajarmerupakan halyangsangatpenting dalam pendidikan 

dandapatdipandangsebagaisalahsatu ukurankeberhasilan peserta 

didikdalampendidikandisekolah.Padakenyataannya, hasilbelajarmatematikasampai 

sekarangbelummencapaihasilyang optimal.Halinijuga terlihat padahasilbelajarpeserta 

didikkelasVIII.A sampai VIII.CdiSMP N 1 Wonosobo yangdapatdilihatdariTabel1. 

Tabel1.1 
Persentase Ketuntasan Peserta didik Pada Ujian Matematika SemesterI 

Di KelasVIIISMP N 1 Wonosobo2017/2018 
 

KELAS 
 

JUMLAH 
PESERTA DIDIK 

TUNTASKKM≥ 75 

JUMLAH PERSENTASE 

VIII. A 32 12 34,48% 

VIII. B 33 9 28% 

VIII. C 29 7 33,33% 

 
BerdasarkanTabel1.1dapatdilihat bahwahasil belajar matematikapeserta 

didikkelasVIII.A sampai dengan VIII.CSMP N 1 Wonosobopadaumumnya 

belummencapai KriteriaKetuntasan Minimal(KKM)yangditetapkan olehsekolahyaitu 

lebih besar atau sama dengan 75. Berdasarkanhasilwawancaradengan Bapak Deki 

Zontawiyahya S.pdyangmengajar padamatapelajaranmatematika 

dikelasVIIIpadatanggal15 April 2017,diketahui bahwalemahnya kemampuan peserta 
                                                   

8Ibid.  h.2. 



 

 
 

didik tersebut disebabkan kurangnyapemahamankonsep-konsep 

matematika.Contohnya kemampuan peserta didik dalam mengoprasikan bilangan 

masih kurang, Halinimengakibatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah matematika belum dikatakan maksimal. Selanjutnya pada 

saatgurumemintapeserta didikuntuk  bertanya mengenai  materi yang  belum 

dipahaminya,peserta didiklebih banyak diam dantidakmemberi 

tanggapan.Selainitu,ketikapeserta didik dimintakedepankelas untukmenyelesaikan 

soalmatematikayangdiberikan, mereka tidakmaumengerjakannyadankelihatantakut 

salahdalammengerjakansoaltersebut.Haliniterjadi karenapeserta didiktidakmemahami 

konsepmateri yang sudah dipelajari pada pertemuaan sebelumya dan pada saat 

disekolah dasar. Sehingga kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih belum 

maksimal. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 15 April 2017 dan 

presentase ketuntatasan peserta didik pada ujian matematika yang ada pada tabel 1.1 

dapat disimpulkan bahwa terdapat peserta didik yang mampu mengerjakan soal 

matematika secara prosedural dan ada juga peserta didik tidak mampu menjawab soal 

yang telah diberikan. Hal ini menunjukan bahwa peserta didik sesungguhnya mampu 

mengerjakan soal matematika, tetapi belum cukup baik dalam segi menganalisis dan 

berpikir dengan maksimal.Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui 

epistemic cognition peserta didik dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari 

gaya kognitif peserta didik. 



 

 
 

Epistemic cognitionis a topic in cognitive psychology that concerns people’s 

knowledge about matters of epistemology, a topic in philosophy9. Maksud dari 

pengertian diatas epistemic cognition memfokuskan tentang masalah peserta didik 

dalam memecahkan masalah. Menurut ferguson et al. dalam Bangkit Joko Widodo 

epistemic cognition merupakan bentuk personal epitesmologyyang berhubungan 

dengan cara berpikir dan kepahaman individu tentang pengetahuan dan proses 

mendapatkan pengetahuan tersebut10. Pendekatan yang diyakini peneliti dapat 

mengetahui epistemic cognition peserta didik adalah dengan menggunakan 

pendekatan metakognitif dalam pembelajaran matematika.Metakognitif pertama kali 

diungkapkan oleh John Flavell pada tahun 1976. Metakognitif berasal dari kata 

metakognisi (metacognition). Menurut Flavell dalam Tan,O.S, Richard,D.P, 

Hinson,S.L, &Sardo-Brown,D menyatakan metakognisi merupakan kegiatan berpikir 

tentang apa yang sedang ia pikirkan untuk tujuan tertentu (thinking about thinking)11. 

Hal ini senada menurut Flavell dalam Atma Murni menyatakan metakognisi 

merupakan kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya 

untuk mencapai tujuan tertentu12. 

                                                   
9David Moshman, Epistemic Cognition and Developmemt, New York : Psychology 

Press,2015. h. 2. 
10Bangkit Joko Widodo, Analisis Epistemic Cognition Peserta Didik Dalam Memecahkan 

Masalah Matematika Ditinjau Dari Gaya Kognitif Field Independent Dan Field Dependent.(tesis 
fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UNS, Surakarta, 2016), h.10. 

11Tan,O.S, Richard,D.P, Hinson,S.L, & SardoBrown,D. (2004). Enchancing ThinkingThrough 
Problem-Based LearningApproach: International Perspectives.Singapore: Change Learning. 

12Atma Murni. Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Metakogitif Berbasi Masalah 
Kontekstual.Vol 11 Tanggal 27 November 2010. h. 518-527. 



 

 
 

Menurut penelitian Yuly Lestari dalam Soffil Widadahmenunjukkan bahwa 

peserta didik yang mempunyai kemampuan untuk berpikir mengenai pemikirannya 

lebih efektif daripada yang tidak, karena metakognisi merupakan kecakapan berpikir 

mengenai pemikirannya yang membuat pemikiran menjadi jelas. Jadi, peserta didik 

yang memilki pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri akan 

dapat mengendalikan atau mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang 

menguntungkan ataupun tidak melakukan sesuatu yang merugikan dirinya. Dengan 

kata lain, peserta didik yang memiliki pengetahuan metakognisi akan jauh lebih 

berhasil dalam mempelajari matematika daripada peserta didik yang tidak memiliki 

pengetahuan metakognisi13. 

Kemampuan menyelesaikan soal matematika dengan berbagai macam cara 

yang berbeda dipengaruhi oleh gaya kognitif. Salah satu gaya kognitif tersebut adalah 

gaya field independent (FI)dan field dependent (FD).Pengaplikasian gaya kognitif 

didasarkan pada proses penerimaan informasi atau pengetahuan, sehingga gaya 

kognitiffield dependent dan field independent ini sangat sesuai pada penelitian ini. 

Oleh karna itu, peserta didik dengan gaya kognitiffieldindependentatau 

fielddependentdapat berpengaruh terhadap epistesmic cognition (EC) peserta didik  

dalam memecahkan masalah matematika. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti 

akan menganalisisepistemic cognition peserta didik kelas VIIISMP N 1 Wonosobo 

                                                   
13Soffil Widadah, Profil Metakognisi Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel Berdasarkan Gaya Kognitif, Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI 
Sidoarjo, Vol.1, No.1, April 2013. h. 14. 



 

 
 

dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif 

fieldindependentdan field dependent. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, teridenfikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Terdapat 66 peserta didik dari jumlah 94 peserta didik yang belum mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) 

2. Kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah masih kurang maksimal. 

3. Guru belum sepenuhnya mengetahui karakteristik gaya kognitif peserta didik sehingga 

dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang tidak mencakup 

semua gaya kognitif peserta didik. 

C. Pembatasan Masalah 

  Adapun batasan pada penelitian ini adalah mengenai epistemic cognition peserta didik 

dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif field independentdan 

field dependent. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka di rumuskan masalah-

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakahepistemic cognitionpeserta didik dengan gaya kognitif field 

independentdalam pemecahan masalah matematika pada kelas VIIISMP N 1 Wonosobo 

tahun ajaran 2017/2018? 



 

 
 

2. Bagaimanakahepistemic cognitionpeserta didik dengan gaya kognitif field 

dependentdalam pemecahan masalah matematika pada kelas VIIISMP N 1 

Wonosobotahun ajaran 2017/2018? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis : 

1. Epistemic cognitionpeserta didik dengan gaya kognitif field independentdalam pemecahan  

masalah matematika pada kelas VIIISMP N 1 Wonosobotahun ajaran 2017/2018? 

2. Epistemic cognitionpeserta didik dengan gaya kognitif field dependentdalam pemecahan 

masalah matematika pada kelas VIIISMP N 1 Wonosobotahun ajaran 2017/2018? 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari melalui penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

membangun teori baru mengenai bagaimana epistemic cognition peserta didik dalam 

memecahakan masalah matematika, dengan mengetahui cara pemecahan masalah 

matematika tersebut diharapkan dapat menunjukan seberapa penting variabel-variabel 

tersebut dalam mempengaruh kemampuan peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi peserta didik, diharapkan melalui penelitian ini dapat mengetahui gaya 

kognitif yang dimilikinya sehingga dapat membantu dalam menentukan tindakan 

yang diambil dalam strategi belajar di kelas dan di rumah. 



 

 
 

Bagi guru, diharapkan melalui penelitian ini guru dapat mengetahui gaya 

kognitif yang dimiliki sehingga dapat mengambil model yang mengakomadasi 

perbedaan gaya kognitif peserta didik. 

Bagi peneliti lain, hasil penlitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

dalam melakukan penelitian sejenis dengan memperluas dan memperdalam lingkup 

penelitian. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini menitik beratkan pada epistemic cognition peserta didik 

dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif 

fieldindependentdan field depedent. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII semester genap SMP N 1 

Wonosobo tahun ajaran 2017/2018. 

3. Masalah Penelitian 

Masalah penelitian ini penulis batasi hanya pada epistemic cognition peserta didik dalam 

memecahkan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif field independentdan 

fielddepedentpada peserta didik kelas VIIISMP N 1 Wonosobo tahun ajaran 2017/2018. 

4. Wilayah Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di SMP N 1 Wonosobo. 

5. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Epistemic Cognition 

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang knowlegde 

atau pengetahuan dan nature of knowing atau bagaimana mengetahuinya. Secara 

etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, gabungan kata ”episteme” dan 

”logos”. Episteme berarti pengetahuan sedangkan logos lazimnya menunjukkan teori 

atau pengetahuan secara sistemik. Beberapa penelitian menggunakan istilah yang 

berbeda dalam menggambarkan defenisi ini, antara lain epistemilogical belief, 

personal epistemilogy, epistemic belief  dan epistemic cogniton. Epistemic cognition 

is a topic in cognitive psychology that concerns people’s knowledge about matters of 

epistemology, a topic in philosophy14. 

Senada dengan pengertian diatas menurut Hofer dalam Bangkit Joko Widodo 

menyatakan defenisi dari epistemic cogntion yaitu  keyakinan individu tentang 

pengetahuan “who, what, andwhere is  the knowledge come from?” dan bagaimana 

pengetahuan itu disusun dan digunakan15. 

Dari beberapa pemikiran ahli tentang epistemic cognition maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahawa epistemic cognition merupakan suatu proses berpikir individu 

                                                   
14David Moshman, Epistemic Cognition and Developmemt, New York : Psychology 

Press,2015. h. 2. 
15Bangkit joko widodo, Analisis Epistemic Cognition Peserta Didik Dalam Memecahkan 

Masalah Matematika Ditinjau Dari Gaya Kognitif Field Independent Dan Field Dependent.(tesis 
fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UNS, Surakarta, 2016), h.10. 

 



 

 
 

tentang pengetahuan, proses mendapatkan pengetahuan dan keyakinan tentang 

pengetahuan serta justifikasi terhadap pengetahuan . 

Epistemic cognition sangat berkaitan dengan kognisi dan metakognisi individu 

karena pada saat peserta didik melakukan proses epistemic cognitiondalam 

memecahkan permasalahan dalam matematika, peserta didik juga akan melakukan 

proses kognisi dan metakognisi. Pernyataan ini didukung menurut Flavell dalam 

David Moshman menyatakan bahwa; 

“Metacognition is cognition about cognition. Thisincludes (a) the procedural 
knowledge  implicit in metacognitive self-regulation and (b) conceptual 
knowledge about knowledge and inference. Procedural metacognition is 
inferred by psychologists from people’s executive control of their own cognitive 
processes”16. 

 
Kutipan ini dapat diterjemahkan bahwa metakognisi adalah kognisi tentang 

kognisi. Ini termasuk dalam(a)pengetahuan prosedural yang tersirat dalam 

metakognitif self-regulation dan (b) pengetahuan konseptual tentang pengetahuan dan 

inferensi. metakognisi prosedural disimpulkan oleh para psikologi dari kontrol 

eksekutif individu dari proses kognitif mereka sendiri. Metakognitif pertama kali 

diungkapkan oleh John Flavell pada tahun 1976. Metakognitif berasal dari kata 

metakognisi (metacognition). Senada dengan kutipan diatas menurutFlavell dalam 

Atma Murnimenyatakan bahwa metakognisi merupakan kesadaran seseorang tentang 

proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu17. 

                                                   
16David Moshman, Op.Cit. h.23. 
17 Atma Murni. (2010). Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Metakogitif Berbasi 

Masalah Kontekstual. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA-
UNY. Vol 11 Tanggal 27 November 2010. h. 518-527. 



 

 
 

2. Pengertian Pemecahan Masalah 

Pendapat Jeanne Ellis Omroddalam Kamandoko menjelaskan bahwa 

pemecahan masalah adalah kemampuan yang menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab 

ataukeadaan yang sulit18. Pemecahan masalah merupakan cara terbaik untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik, dimana di dalam prosesnya melibatkan 

proses berpikir dan usaha untuk mencari the best solution19. Dalam pembahasan 

epistemic cognition peserta didik, epistemic cognition peserta didik dapat diketahui 

ketika peserta didik memecahkan masalah khususnyamasalahdalam matematika yang 

berbentuk pertanyaan atau soal. Pada proses pemecahaan masalah terdapat langkah-

langkah alternatif yang akan dilalui peserta didik sehingga bisa menemukan jawaban 

dan penyelesaian dari soal pertanyaan tersebut.  

Senada dengan pengertian pemecahan masalah diatas Krulik dan Rudnick  

dalam Bangkit Joko Widodo mendefenisikan pemecahan masalah sebagai cara 

dimana seseorang menggunakan kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman yang 

diperoleh dari pengalaman yang pernah didapatkannya. Pemecahan masalah menurut 

Krulik dan Rudnick meliputi beberapa langkah sebagai berikut20; 

                                                   
18 Kamandoko, Profil Intuisi Matematis Peserta didik Dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Ditinjau Dari Gaya Kognitif Dan Field Dependent. (skripsi prodi matematika I 
AIN, Lampung, 2014), h.24. 

19 Pengertian Pemecahan Masalah Menurut Ahli” (On-line), tersedia di: 
http://www.seputarpengetahuan.com/2015/10/10-pengertian-pemecahan masalah-cara-memperoleh-
masalah-penelitian.html (7 April2017). 

20Bangkit Joko Widodo, Op.Cit. h. 16-17. 



 

 
 

a. Membaca (read) : mengidentifikasi masalah dengan mencatat kata kunci dan 

hal yang ditanyakan soal serta menuliskan kembali masalah dengan bahasa 

yang mudah dimengerti. 

b. Memeriksa (explore) : mencari pola atau mencoba menentukan konsep atau 

dasar/prinsip yang ada pada masalah. Peserta didik menggambarkan dalam 

bentuk tabel/grafik. 

c. Memilih suatu strategi (select a strategy) : menggambarkan kesimpulan atau 

membuat hipotesis tentang bagaimana memecahkan masalah berdasarkan 

temuan pada langkah pertama dan kedua. 

d. Memecahkan masalah (solve problem):suatu metode dipilih untuk 

diaplikasikan dalam memecahan masalah. 

Menurut Made Wena dalam Kamandoko pemecahan masalah sistematis 

(systematic approach to problem solving) adalah petunjuk untuk melakukan suatu 

tindakan yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah21. 

Menurut Polya tahapan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut : 

a. Analyzing and understanding problem(menganalisis dan memahami masalah), 

b. Designing and planning a solution (merancang dan merencanakan solusi), 

c. Exploring solutions to difficult problems (mengekplorasi solusi untuk masalah 

yang sulit), 

d. Verifying a solution (memverifikasi solusi). 

Strategi pemecahan masalah ideal terdiri dari lima tahap pembelajaran, yaitu: 

a. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dari strategi pembelajaran. Dalam 

tahap ini guru membimbing peserta didik untuk memahami aspek-aspek 

permasalah,sepertimembantu untuk mengembangkan/menganalisis 
                                                   

21Ibid. h.19. 



 

 
 

permasalah, mengajukan pertanyaan, mengkaji hubungan antar data, 

memetakan masalah, mengembangkan hipotesis-hipotesis. 

b. Mendefiniskan Masalah 

Dalam tahap ini kegiatan guru meliputi membantu dan membimbing peserta 

didik, melihat hal/data/variabel yang sudah diketahui dan hal yang belum 

diketahui, mencari berbagai informasi, menyaring berbagai informasi yang 

ada dan akhirnya merumuskan masalah. 

c. Mencari Solusi 

Dalam tahap ini kegiatan guru adalah membantu dan membimbing peserta 

didik mencari berbagai alternatif pemecahan masalah, melakukan 

brainstorming, melihat alternatif pemecahan masalah dari berbagai sudut 

pandang dan akhirnya memilih satu alternatif pemecahan masalah yang paling 

tepat. 

d. Melaksanakan Strategi 

Melakukan langkah-langkah pemecahan masalah sesuai dengan alternatif 

yang telah diplih. 

e. Mengkaji Kembali dan Mengevaluasi Pengaruh 

Dalam tahap ini kegiatan guru adalah membimbing peserta didik 

melihat/mengoreksi kembali cara-cara pemecahan masalah yang dilakukan, 

apakah sudah benar, sudah sempurna, atau sudah lengkap22. 

                                                   
22 Kamandoko, Op.Cit. h. 27-29. 



 

 
 

3.Indikator Pemecahan Masalah 

Dalam memecahkan masalah peserta didik memiliki cara dan langkah-langkah 

yang berbeda untuk menyelesaikan dan mempermudahkan tugasnya. Banyak 

pendapat para ahli dan ilmuan yang mendefenisikan mengenai langkah-langkah 

pemecahan masalah dalam matematika. Senada dengan pengertian diatas berikut ini 

merupakan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya yaitu: 

a. Analyzing and understanding problem (menganalisis dan memahami 

masalah), 

b. Designing and planning a solution (merancang dan merencanakan solusi), 

c. Exploring solutions to difficult problems (mengekplorasi solusi untuk masalah 

yang sulit), 

d. Verifying a solution (menverifikasi solusi). 

Banyak pendapat para ahli yang menjelaskan tentang langkah-langkah 

penyelesaianmasalah, seperti menurut Schoenfieldyang juga memberikan 

pendapatnya tentang How to solve the problem. Berikut ini indikator dan langkah-

langkah pemecahan masalah matematika menurut Schoenfield pada tabel 2.1 sebagai 

berikut : 

 

  

                                                                                                                                                 
 



 

 
 

Tabel 2.1 

Indikator Pemecahan Masalah Matematika Menurut Schoenfield 

 
TAHAP 

PEMECAHAN 
MASALAH 

 
 

INDIKATOR 
 

 
 

LANGKAH-LANGKAH 

 
Membaca 

Mampu menentukan 
masalah 

Membaca pernyataan, 
mempertimbangkan kondisi, 
membaca ulang dan 
merenungkan permasalahan. 

 
 

Menganalisis 

Mampu memahami 
permasalah, mampu 
menngidentifikasi 
rumus atau prinsip 
yang berhubungan 
dengan permasalahan 

Menentuan beberapa strategi 
yang sekiranya sesuai untuk 
memecahkan masalah 

 
 

Mengeksplorasi 

Mampu menentukan 
informasi baru yang 
dapat digunakan 
dalam tahap analisis, 
perencanaan atau 
implementasi 

Menentukan informasi baru 
yang belum ada dalam 
pernyataan permasalahan. 

 
 

Merencanakan 

Mampu memilih 
strategi yang akan 
digunakan  dalam 
tahap implementasi 

Memilih strategi yang paling 
sesuai untuk memecahkan 
masalah. 

 
 

Menerapkan 

Mampu melaksanakan 
strategi yang 
ditentukan pada tahap 
perencanaan 

Menerapkan strategi yang tepat 

 
Memverifikasi 

Mampu memverifikasi 
solusi yang diperoleh 
dari tahap 
implementasi 

Mengecek solusi yang 
diperoleh, kemudian membuat 
kesimpulan 

 
Dalam mengerjakan suatu masalah matematika peserta didik biasanya akan 

menggunakan tahapan–tahapan dalam memecahkan masalah yang telah di ungkap 

kan oleh Schoenfield. Dari berbagai pendapat diatas maka peneliti dapat menarik 



 

 
 

kesimpulan bahwa langkah-langkah pemecahan masalah yang akan digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan pemecahan masalah menurutSchoenfield yaitu: 

Membaca,Menganalisis, Mengekspolarasi, Merencanakan, Menerapkan dan 

Memverifikasi. Maksud dari membaca yaitu dimana peserta didik mampu 

menentukan masalah yang ditanyakan oleh soal. Maksud dari menganalisis yaitu 

dimana peserta didik mampu memahami permasalah, mampu mengidentifikasi rumus 

atau prinsip yang berhubungan dengan permasalahan. Mengeksplorasi yaitu dimana 

peserta didik Mampu menentukan informasi baru yang dapat digunakan dalam tahap 

analisis, perencanaan atau implementasi. Merencanakan yaitu dimana peserta didik 

mampu memilih strategi yang akan digunakandalam tahap implementasi. 

Menerapkan yaitu dimana peserta didik mampu melaksanakan strategi yang 

ditentukan pada tahap perencanaan. Selanjutnya Memverifikasi yaitu dimana peserta 

didik mampu memverifikasi solusi yang diperoleh dari tahap implementasi. 

4. Pengertian Matematika 

Matematika berasal dari akar kata mathemaartinya pengetahuan, mathanein 

artinya berpikir atau belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia matematika 

adalah ilmu tentang bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah mengenai bilangan23.Menurut Sukardjono dalam Kamandoko 

menyatakan matematika adalah cara atau metode yang berpikir dan bernalar, bahasa 

lambang yang dapat dipahami oleh semua bangsa berbudaya, seni seperti pada musik 

                                                   
23 “Arti kata Matematika” (On-line), tersedia di : http://kbbi.web.id/matematika  (1 April 

2017). 



 

 
 

penuh dengan simetri, pola, dan irama yang dapat menghibur, alat bagi pembuat peta 

arsitek, navigator luar angkasa, pembuat mesin, dan akuntan.  

Hal ini senada disampaikan oleh Ismail dkk bahwa matematika adalah ilmu 

yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah 

numerik, mengenai kuantitas dan besaran, bentuk dan struktur, sarana berpikir, 

kumpulan sistem, srtuktur dan alat24. Dari berbagai defenisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa matematika adalahilmu pasti yang mempengaruhi pelajaran yang lainnya. 

5. Pengertian Masalah  

Berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia masalah adalah 

sesuatu persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan25. Senada dengan itu 

menurut Notoadmojo menyatakan bahwa masalah ialah suatu kesenjangan antara apa 

yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau 

kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi serta 

harapan dan kenyataannya26. Jadi salah satu pemicu adanya masalah adalah apabila 

terdapat kecemasan dalam menghadapi keadaan. Pada penelitian ini peserta didik 

dihadapkan dengan suata masalah yang harus peserta didik selesaikan dan 

menemukan pemecahan masalahnya. 

 Menurut Papola dalam Bangkit Joko Widodo menyebutkan beberapa 

karakteristik suatu masalah antara lain; 

                                                   
24 Kamandoko, Op.Cit. h. 30-31. 
25 Arti kata Masalah” (On-line), tersedia di : http://kbbi.web.id/masalah (27 Maret 2017). 
26 Pengertian Masalah Menurut Ahli” (On-line), tersedia di: 

http://www.seputarpengetahuan.com/2015/10/10-pengertian-masalah-cara-memperoleh-masalah-
penelitian.html (27 Maret 2017). 



 

 
 

a. Masalah harus bermakna, menarik, dan praktis. 

b. Masalah dapat di defenisikan. 

c. Memiliki nilai edukasi. 

d. Lebih baik masalah tersebut dihubungkan dengan masalah kehidupan sehari-

hari. 

e. Memilki hubungan dengan materi yang sudh diterima oleh peserta didik. 

f. Masalah harus sesuai dengan perkembangan mental dan fisik peserta didik. 

g. Dapat mengembangkan kemampuan matematika27. 

Berdasarkan karakteristik diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

masalah adalah suatupertanyaan atau pemecahaan masalah yang dihadapi oleh peserta 

didik untuk mencari solusinya berdasarkan pengetahuan dan pengalamaan yang 

dimilikinya. 

6.Epistemic Cognition dalam Pemecahan Masalah 

 Epistemic cognition sangat berkaitan dengan kognisi dan metakognisi 

individu karena pada saat peserta didik melakukan proses epistemic cognition dalam 

memecahkan permasahan dalam matematika, peserta didik juga akan melakukan 

proses kognisi dan metakognisi.Menurut Flavell dalam Atma Murnimenyatakan 

bahwa metakognisi merupakan kegiatan berpikir tentang apa yang sedang dipikirkan 

                                                   
27 Bangkit Joko Widodo, Op.Cit. h. 14-15. 



 

 
 

untuk tujuan tertentu (thinking about thinking)28.Strategi metakognisi yang 

dinyatakan Schoenfield terdiri dari tiga tahap yaitu planning, monitoring, dan kontrol.  

Tahap planning adalah sebuah langkah awal dalam mendasari pemecahan 

masalah.Ketika peserta didik mengahadapi masalah matematika peserta didik 

cenderung akan memikirkan suatu rencana untuk mendekati permasalahan tersebut 

menggunakan suatu cara atau strategi. Misalnya dalam sebuah kondisi pemecahan 

masalah “saya akan menggunakan kontradiksi untuk membuktikan teorema ini” atau 

“saya harus mencoba pernyataan ini dengan beberapa contoh dahulu sebelum saya 

membuktikanya”. Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa monitoring adalah 

pengetahuan yang digunakan untuk memonitor proses kognitif. Jadi monitoringakan 

memberikan peserta didikkesempatanuntuk mempertimbangkan dan memilih strategi 

yang tepat ketika penyelesaian dari permasalahan tidak sesuai yang seharusnya. 

Ketika individu menghadapi situasi seperti ini peserta didik akan memilih dengan 

cara lain “ini cara yang benar kan ya?” “coba saya cek sekali lagi dengan cara lain”. 

Kontrol dalam metakognisi berarti menyesuaikan langkah dalam memecahkan 

masalah seperti mengubah cara atau strategi yang baru dan menerapkannya pada 

permasalahan tersebut. sebagai contoh “sepertinya menggunakancara ini kurang tepat 

dan tidak menemukan hasilnya (dari monitoring), tapi saya akan coba dengan langkah 

dan cara yang lain (kontrol)”29.  

                                                   
28Atma Murni. (2010). Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Metakogitif Berbasi 

Masalah Kontekstual. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA-
UNY. Vol 11 Tanggal 27 November 2010. h. 518-527. 

29Bangkit Joko Widodo, Op.Cit. h. 20. 



 

 
 

 Epistemic Cognition individu dapat dikategorikan ke dalam level epitesmik 

dominan rasional, rasional empiris dan dominan empiris. Menurut penelitian Muis 

dalam Bangkit Joko Widodo menyatakan bahwa pengkategorian level Epistemic 

Cognitonindividu didasarkan pada karakteristik level Epistemicsetiapindividu. 

Karakteristik level Epistemic Cognition individu dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 
Karakteristik LevelEpistemic Cognitionindividu30 

 
 

Level Epistemic 
Cognition 

 
Karakteristik 

 
 

Dominan  
Rasional 

1) Cenderung lebih banyak menggunakan strategi 
metakognisi, terutama  monitoring dan kontrol terhadap 
informasi baru dan penerapan langkah-langkah. 

2) Pendekatan dan justifikasi dalam memecahkan masalah 
dominan ke rasional 

 
Rasional 
Empiris 

1) Menggunakan strategi metakognisi, pendekatan dan 
justifikasi dalam pemecahan masalah dengan tingkat rata-
rata, berarti untuk masalah yang satu  berbeda dengan 
masalah yang lain.  

 
 

Dominan 
Empiris 

1) Cenderung sedikit menggunakan strategi metakognisi 
terutama monitoring dan kontrol terhadap informasi baru 
dan penerapan langkah-langkah, 

2) Pendekatan dan justifikasi dalam memecahkan masalah 
dominan ke empiris. 

 
Berdasarkan tabel 2.2bahwa level epistemic cognition dapat di pisahkan 

menjadi tiga level yaitu : Dominan rasional, Rasional empiris dan Dominan empiris. 

Dilihat berdasarkan karakteristik peserta didik dalam pemecahan masalah bahwa 

                                                   
30Ibid. h.25. 



 

 
 

dikategorikan dominan rasional apabila peserta didik Cenderung lebih banyak 

menggunakan strategi metakognisi, terutama monitoring dan kontrol terhadap 

informasi baru dan penerapan langkah-langkah dan Pendekatan dan justifikasi dalam 

memecahkan masalah dominan ke rasional. Dikatakan rasional empiris apabila dalam 

pemecahan masalah peserta didik Menggunakan strategi metakognisi, pendekatan dan 

justifikasi dalam pemecahan masalah dengan tingkat rata-rata, berarti untuk masalah 

yang satu  berbeda dengan masalah yang lain. Selanjutnya dikatakan dominan empiris 

apabila peserta didik Cenderung sedikit menggunakan strategi metakognisi terutama 

monitoring dan kontrol terhadap informasi baru dan penerapan langkah-langkah dan 

Pendekatan dan justifikasi dalam memecahkan masalah dominan ke empiris. 

Indikator epistemiccognition dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini. 

  



 

 
 

Tabel 2.3 

Indikator Epistemic Cognition31 

 
FAKTOR EPISTEMIC 

COGNITION 

 
INDIKATOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi metakognisi ( planning, 
monitoringdan kontrol) 

Mengeksplorasi: 
a. Memonitor apakah informasi baru 

yang diperoleh masih dalam konteks 
dari masalah. 

b. Memonitor apakah informasi baru 
yang diperoleh dapat digunakan 
dalam memecahkan  masalah. 

c. Jika informasi baru yang diperoleh 
masih dalam konteks dan dapat 
digunakan dalam memecahkan 
masalah, maka peserta didik ke tahap 
menganalisis untuk pemahaman lebih 
lanjut terhadap masalah (kontrol)  

d. Jika informasi baru yang diperoleh 
masih dalam konteks dan dapat 
digunakan dalam memecahkan 
masalah, maka peserta didik ke tahap 
menganalisis untuk pemahaman lebih 
lanjut terhadap masalah (kontrol). 

 

 
FAKTOR EPISTEMIC 

COGNITION 

 
INDIKATOR 

                                                   
31Fiqih Firdaus, Epistemis Cognition Peserta Didik Dalam Memecahkan Masalah Ditinjau 

Dari Gaya Kognitif Visualizer dan Verbalizer. (skripsi prodi matematika Universitas Negeri Sunan 
Ampel, Surabaya,2017), h.43. 



 

 
 

 

 
 

Strategi metakognisi ( planning, 
monitoringdan kontrol) 

Merencanakan: 
Melakukan planning(memilih strategi 
yang digunakan untuk memecahkan 
masalah) 
Menerapkan: 
a. Memonitor apakah strategi yang 

digunakan sudah sesuai untuk 
memecahkan permasalahan 

b. Jika strategi belum sesuai maka 
peserta didik menggatinya dengan 
strategi yang lain untuk pemecahan 
permasalah (kontrol) 

 
Pendekatan pemecahan masalah 

Menerapkan : 
Apakah peserta didik menggunakan 
pendekat pemecahan masalah secara 
rasional atau empiris 

 
 
 
 

 
 
 

Justifikasi (kebenaran) 

1. Membaca: melakukan justifikasi 
tehadap kebenaran masalah yang ingin 
dijawab 

2. Menganalisis: melakukanjustifikasi 
terhadap informasi dan rumus atau 
prinsip yang diperoleh dari informasi 
tersebut 

3. Mengeksplorasi: melakukan justifikasi 
terhadap informasi baru yang diperoleh 
dan rumus atau prinsip yang diperoleh 
dari informasi tersebut 

4. Merencanakan:melakukan justifikasi 
terhadap rencana yang akan digunakan 

5. Menerapkan: melakukan justifikasi 
terhadap penerapan strategi yang 
digunakan 

6. Memverifikasi: melakukan justifikasi 
terhadap hasil yang diperoleh 

 
  



 

 
 

 
7. Pengertian Gaya Kognitif 
  
 Berdasarkan KamusBesar Bahasa Indonesia arti kata gaya adalah ragam, cara, 

rupa, bentuk dan lain-lain32.Sedangkan kognitifberarti segala potensi intelektualuntuk 

mengembangkankemampuan rasional yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesi, dan evaluasi. Setiap peserta didik memilki cara yang 

berbeda-beda mengenai apa yang dilihat, dingat dan dipikirkan.Selain memiliki 

perbedaan dalam cara berpikir, peserta didik juga memilki perbedaan dalam cara 

memperoleh, menyimpan, dan menerapkan sejumlah pengetahuan yang dimilikinya. 

Menurut Jeane Ellis Omrod dalam Kamandoko gaya kognitif adalah cara khas yang 

digunakan oleh seseorang peserta didik untuk memikirkan suatu tugas dan 

memproses informasi baru secara langsung33. Menurut Eunjoo & Doohun dalam 

Dona Dinda Pratiwi menyatakan bahwa gaya kognitif merupakan perbedaan cara 

seseorang dalam memproses informasi34. 

Senada dengan pengertian diatas menurut Ferrari dan Stenberg dalam Bangkit 

Joko Widodo menyatakan bahwa gaya kognitif adalah cara dominan atau khusus 

peserta didik menggunakan kemampuan kognitif mereka diberbagai kondisi dan 

situasi dalam menghadapi sesuatu yang rumit. Berdasarkan pendapat diatas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa gaya kognitif adalah karakteristik peserta didik dalam 

proses berpikir, mengingat, memecahkan masalah,membuat keputusan dan 

                                                   
32 Arti kata Gaya” (On-line), tersedia di : http://kbbi.web.id/Gaya  (1 April 2017). 
33 Kamandoko, Op.Cit. h. 31-32. 
34Dona Dinda Pratiwi, Pengaruh Pembelajaran Berbatuan Geogebra Terhadap Pemehaman 

Konsep Matematis Ditinjau Dari Gaya Kognitif. Jurnal Pendidikan Matematika,2016.h.117. 



 

 
 

memproses informasi yang bersifat konsisten dan menjadi ciri khas dari peserta didik 

itu sendiri. 

8. Penggolongan Gaya Kognitif 

Banyak ahli yang menggolongkan gaya kognitif peserta didik dalam 

memecahkan permasalahan. Diantara penggolongan tersebut terdapat beberapa 

perbedaan dan persamaan. Menurut S. Nasution dalam Kamandoko dari berbagai 

penggolongan gaya kognitif, berikut adalah penggolongan gaya kognitif yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran antara lain35; 

a. Field Dependent dan Field Independent 

Peserta didik yang memiliki gaya kognitif field dependent sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan dan bergantung pada riwayat pendidikan di masa lalu. Sebaliknya, 

peserta didik yang memiliki gaya kognitif field independent kurang dipengaruhi oleh 

lingkungan dan riwayat pendidikan masa lalu. 

b. Implusif-Reflektif 

Peserta didik yang memiliki gaya kognitif impulsif cenderung mengambil 

keputusan secara tepat tanpa memikirkan secara mendalam. Sebaliknya, peserta didik 

yang mempunyai gaya kognitif reflektif cenderung mempertimbangkan segala 

alternatif sebelum mengambil keputusan dalam situasi yang tidak mempunyai 

penyelesaian yang mudah. 

c. Preseptif/Reseptif-Sistematis/Intuitif 

                                                   
35 Kamandoko, Op.Cit. h. 34-36. 



 

 
 

Dalam mengumpulkan informasi, peserta didik yang memilki gaya kognitif 

Preseptif/reseptif cenderung mengadakan organisasi dalam sejumlah informasi yang 

diterimanya, menyaring informasi, dan memperhatikanhubungan-hubungan 

diantaranya, peserta didik yang memiliki gaya kognitif sistematis/intuitif cenderung 

lebih memperhatikan detail atau perincian informasi dan tidak berusaha untuk 

membulatkan atau menghubungkan informasi yang satu dengan yang lain. 

9. Indikator Gaya Kognitif 

Terdapat banyak pendapat mengenai gaya kognitif yang dijelaskan para ahli, 

namun tidak semua dari gaya kognitif diatas akan digunakan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pengertian tentang gaya kognitif peserta didik yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu gaya kognitif field dependent dan field independent. Oleh 

karena itu, selanjutnya akan diuraikan lebih mendalam tentang gaya kognitif field 

dependent dan field independent. 

a. Gaya Kognitif Field Dependent 

Gaya kognitif field dependent adalah individu yang memfokuskan pada 

lingkungan secara keseluruhan, didominasi atau dipengaruhi lingkungan. Peserta 

didik dengan gaya kognitif field dependent cenderung memilih belajar dalam 

kelompok dan sesering mungkin berinteraksi dengan guru, membutuhkan tuntunan 

guru dan motivasi tinggi berupa pujian dan dorongan.  

Menurut Charles dalam Agus Sujarwanta bahwa orang yang memiliki gaya 

kognitif field dependent:  

1) memerlukan dukungan yang kuat dari orang lain di sekitarnya. 



 

 
 

2) cenderung penakut dan cemas. 

3) sulit mengambil inisiatif dan bekerja sendiri, cenderung bersifat patuh/tunduk 

pada orang lain, terutama dalam posisi otoritas.  

Sedangkan menurut Witkins mengidentifikasikan ciri-ciri gaya kognitif field 

dependent sebagai berikut:  

1) menerima secara global. 

 2) membuat perbedaan-perbedaan global di antara konsep-konsep. 

3) mempunyai orientasi sosial. 

4) memerlukan faktor eksternal yakni tujuan dan penguatan. 

5)dimotivasi baik oleh pujian verbal, bantuan guru, ganjaran eksternal, dan dengan 

melihat nilai tugas-tugas orang lain36. 

Menurut Desmita dalam Bankit Joko Widodo menjelaskan beberapa karakter 

peserta didik yang memiliki gaya kognitif field dependent. Peserta didik yang 

memiliki gaya field dependent cenderung menerima suatu pola sebagai suatu 

keseluruhan. Peserta didik sulit untuk memfokuskan pada suatu aspek dari suatu 

situasi dan juga kesulitan dalam menganalisa pola menjadi bagian-bagian yang 

berbeda. Peserta didik field dependent cenderung kesulitan dalam memperoses 

informasi yang diberikan, kecuali informasi tersebut telah diubah atau dimanipulasi 

kedalam bentuk yang biasa mereka lihat. Peserta didik field dependent cenderung 

memerlukaninstruksiataupetunjukyanglebih jelasmengenai bagaimana memecahkan 

masalah.Peserta didik field dependent memiliki kesulitan dalam mempelajari materi 
                                                   

36Agus Sujarwanta, Perbedaan Kemampuan Memecahkan Masalah Lingkungan Antara Gaya 
Kognitif Field Independent Dan Field Dependent, (Pendidikan Biologi FKIP Universitas 
Muhammadiyah,Metro,2013), h. 181. 



 

 
 

terstruktur dan butuh analisis seperti pelajaran matematika. Meskipun demikian, 

mereka memiliki ingatan yang baik terhadap informasi-informasi sosial dan juga 

materi dengan muatan sosial37. 

b. Gaya Kognitif Field Independent 

Menurut Ardana dalam Darma Andreas Ngilawajan bahwa individu dengan 

gaya kognitiffield independentcenderung lebih analitis dalam melihat suatu 

permasalahan38. Tingkat kemampuan kognitif pada setiap individu berbeda-beda 

tergantung aktivitas kognitifnya. Menurut O’Brien et al.,dalam Nunuk Suryati 

menyatakan bahwa perbedaan diantara subjek field independent and 

fielddependentadalah sebagai berikut39: 

1) Memiliki analisis yang lebih tinggi dalam penerimaan dan pemprosesan 

informasi, sehingga sering disebut sebagai “analytical thinkers”.  

2) Mereka menunjukkan kecenderungan untuk mengorganisasikan informasi 

menjadi unit-unit yang dapat dikelola dan memiliki kapasitas yang lebih besar 

untuk penyimpanan informasi. Orang-orang ini suka dan 

terbiasamenggunakan teknik pemecahan masalah, organisasi, analisis dan 

penataan ketika terlibat dalam situasi belajar dan bekerja.  

                                                   
37Bangkit Joko Widodo, Op.Cit.h.26 
38Darma Andreas Ngilawajan, Proses Berpikir Siswa SMA Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Materi Turunan Ditinjau Dari Gaya Kognitif Field Independent dan Field Dependent. 
PEDAGOGIA,2013.h.73. 

39Nunuk Suryanti, Pengaruh Gaya Kognitif Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Keuangan 
Menengah 1, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika Jinah , Singaraja, Vol 1 desember 2014  h. 1395. 



 

 
 

Sedangkan menurut Polya dalam Kamandoko menyatakan bahwa peserta 

didik yang mempunyai gaya belajar field independent menggunakan langkah 

pemecahan masalah yaitu: 

1) Memahami masalah. 

2) Merencanakan penyelesaian masalah pembuktian. 

3) Melaksankan rencana penyelesaian. 

4) Memeriksa kembali proses dan hasil pemecahan masalah pembuktian40. 

Pada penelitian ini, peneliti mengunakan tinjauan gaya kognitif field 

independent dan field dependent untuk menganalisa kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik dalam memecahkan masalah matematika. Perbedaan gaya kognitif yang 

ada pada peserta didik dapat menentukan epistemic cognition peserta didik dalam 

memecahkan masalah, sehingga gaya kognitif field independentdan field dependent 

sangat sesuai pada penelitian ini. 

B. Penelitian Yang Relevan 

 Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitianyang berjudulAnalisis 

EpistemicCognition Peserta Didik Dalam PemecahanMasalah Matematika Ditinjau 

Dari Gaya Kognitif Field Independent Dan Field Dependent. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muis pada tahun 2004 yang meneliti tentang 

epistemic cognition mahapeserta didik ketika memecahkan masalah matematika 

dalam konteks pembelajaranmandiri dengan metode kualitatif. Hasil dari 
                                                   

40 Kamandoko, Op.Cit. h. 3-38. 



 

 
 

penelitian tersebut menyatakan bahwa hampir semua peserta didik mempunyai 

level epistemic cognition yang sama meskipun dalam memecahkan permasalahan 

matematika, akan tetapi terdapat beberapa kasus peserta didik tidak mempunyai 

level epistemic cognition yang sama ketika memecahkan masalah matematika. 

Muis menyatakan bahwa hal ini dapat kemungkinan dipengaruhi oleh pendekatan 

pembelajarandan gaya kognitif peserta didik. Adapun kesamaan dalam penelitian 

ini adalah menganalisis epistemic cognition peserta didik dan model pemecahan 

masalah matematika yang digunakan mengacu pada Schoenfield. Perbedaannya 

adalah subjek penelitian.Subjek penelitianMuis adalah mahapeserta didik, 

sedangkan subjek pada penelitian adalah peserta didik SMP. 

2. Penelitian yang relevan lainya adalah penelitian Kamandoko yang melakukan 

penelitian pada tahun 2015 dengan judul skripsi Profil Intuisi Matematis Siswa 

Dalam Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau Dari Gaya Kognitif Field 

Independent Dan Field Dependent. Hasil penelitian ini adalah profil intuisi siswa 

melalui pemecahan masalah matematika. data yang terdiri dari informasi intuisi 

yang digunakan siswa field independent dan field dependent dalam memecahkan 

masalah matematika diperoleh secara lengkap. Persamaan dari penelitian ini 

adalah subjek penelitian dan  kognitif siswa, subjek penelitian yang di ambil 

peserta didik SMP. Perbedaan nya pada penelitian ini mengacu pada profil intuisi 

peserta didik bukan epistemic cognition peserta didik. 

3. Penelitian yang relevan lainya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bangkit 

Joko Widodo pada tahun 2016 di megister program studi pendidikan matematika 



 

 
 

di Uiversitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul penelitian Analisis Epistemic 

Cognition Peserta Didik Dalam Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau Dari 

Gaya Field Independent Dan Field DependentKelas XI SMA Negeri 1 

Karanganom Tahun Ajaran 2015/2016. Hasil penelitian ini adalah menunjukan 

bahwa tingkatan epistemic cognition peserta didik dengan gaya kognitif field 

independent dalam memecahkan masalah turunan dikategorikan dalam level 

epitesmik dominan rasional. sedangkan tingkatan epistemic cognition peserta 

didik dengan gaya kognitif  field dependent dalam memecahkan masalah turunan 

dikategorikan dalam level epitesmik dominan empiris dan di kategorikan dalam 

level epitemik dominan rasional. Persamaan pada penelitian ini adalah tentang 

epistemiccognition peserta didik yang ditinjau dari gaya kognitif. Tetapi 

perbedaannya adalah subjek penelitian dan hasil yang diperoleh, di penelitian ini 

peneliti meneliti tentang level epistemic cognition peserta didik. 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti mempunyai masalah dengan 

kehidupannya di tempat kerja atau di sekolah, baik sebagai pemimpin, pekerja, dosen, 

guru, peserta didik dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang 

masalah peserta didik dalam pemecahan masalah matematika. Sebagai contoh ketika 

peserta didik berhadapan suatu soal, maka akan jadi masalah jika bagian soal tersebut 

tidak dapat diselesaikan. Dalam hal ini peserta didik dapat menerapkan langkah-

langkah pemecahan soal menurut Schoenfield seperti membaca, analisis, ekplorasi, 



 

 
 

perencanaan, implementasi dan verifikasi. Pemecahan masalah dipengaruhi oleh 

banyak faktor, salah satunya adalah epistemic cognition peserta didik. 

Epistemic cognitionadalah suatu kognisi tentang pengetahuan, proses 

mendapatkan pengetahuan dan keyakinan tentang pengetahuan serta justifikasi 

tentang kebenaran pengetahuan tersebut. Epistemic cognition peserta didik dalam 

pemecahan masalah matematika dapat dilihat berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhiya. Faktor-faktor tersebut dalam penyelesaian permasalahan tersebut 

serta epistemic cognition peserta didik dalam memecahkan masalah matematika di 

pengaruhi juga oleh gaya kognitif peserta didik. 

Gaya kognitif pada penelitian ini yaitu gaya kognitif field independent dan 

field dependent. Perbedaan gaya kognitif yang lain denganfield independentdan 

fielddependentdidasarkan pada proses penerimaan informasi atau pengetahuan, 

sehingga gaya kognitif ini sangat sesuai dengan penelitian ini. Oleh karena perbedaan 

tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentangepistemic cognition pesera didik dalam 

pemecahan masalah matematika yang ditinjau dari gaya kognitif field 

independentdengan kemampuan epistemic cognition pesera didik dalam pemecahan 

masalah matematika yang ditinjau dari gaya kognitif field dependent. 

 
 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP N 1 Wonosobo. Alasan peneliti memilih SMP 

N 1 Wonosobo sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sekolah memiliki data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan 

penelitian. 

2.  Pada sekolah tersebut belumpernah dilakukan penelitian yang sejenis. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti epistemic cognition peserta didik 

dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif field independent 

dan field dependentdi SMP N 1 Wonosobo. 

B. Waktu Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan pada semestergenap tahun ajaran 

2017/2018,dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan perencanaan yang meliputi 

pengajuaan judul, penyusunan proposal, penyusunan instrumen penelitian, dan 

pengajuan izin penelitian. Tahap ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan 

Desember 2017. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Mempelajari tentang epistemic cognition, gaya kognitif dan kaitannya dengan 

pemecahan masalah. 



 

 
 

2) Melakukan prasurvey-penelitian untuk memperoleh gambaran di kelas tentang 

epistemic cognition peserta didik. 

3) Peneliti menyiapkan diri sendiri sebagai instrumen utama, selain itu juga 

menyiapkan instrumen bantu berupa tes pemecahan masalah materi bangun 

datar dan pedoman wawancara yang digunakan sebagai pedoman pengumpulan 

data. 

4) Setelah melakukan validasi instrumen pada validator, selanjutnya instrumen 

yang sudah valid ini digunakan untuk alat pengumpulan data. 

2. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengambilan data di SMP N 1 Wonosobo. 

Tahap ini akan dilaksanakan pada bulan awal Januari2018. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut; 

1) Pemilihan subjek penelitian didasarkan atas pertimbangan berikut : 

a. Pesetra didik telah menerima materi tentang bangun datar, dengan 

harapan agar peserta didik memiliki pengalaman yang cukup untuk 

memecahkan masalah. 

b. Masing-masing peserta didik dengan gaya kognitif field independent dan 

field dependent yang diperoleh dari hasil tes instrumen GEFF. 

c. Peserta didik memiliki kemampuan komunikasi yag baik dalam 

mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan agar ekplorasi 

tentang proses berpikir kritis dalam memecahkan masalah matematika 

dapat dilakukan secara maksimal. 



 

 
 

2) Subjek yang memenuhi kriteria pemilihan diberikan kesempatan untuk 

menyelesaikan tes pemecahan masalah terkait dengan materi bangun datar. 

3) Data berupa hasil pekerjaan peserta didik kemudian dijadikan dasar untuk 

melakukan wawancara. 

4) Data dan hasil wawancara peserta didik kemudian dianalisis 

3. Tahap penyelesaian 

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan analisis data dan penyusunan laporan 

penelitian. Tahap ini akan dilaksanakan pada bulanawal Februari2018 dengan melihat 

hasil dari pengerjaan soal peserta didik dan hasil dari wawancara yang diperoleh. 

C. Jenis Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diteliti,maka penelitian ini dapat digolongkan 

kedalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatifmerupakan penelitian dimana data 

di analisis berupa data kualitatif. Menurut pendapat Moleongmenjelaskan sebelas 

karakterteristik penelitian kualitatif yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut41: 

1. Latar ilmiah 

2. Manusia sebagai alat 

3. Metode kualitatif 

4. Analisis data secara induktif 

5. Teori dasar (grounded theory) 

6. Deskriftif 

                                                   
41Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian, Asdi Mahatya, Jakarta. 2010. h. 21. 

 



 

 
 

7. Lebih mementingkan proses dari pada hasil 

8. Adanya batasan yang ditentukan oleh focus 

9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data 

10. Desain yang bersifat sementara 

11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif 

dikarenakan pada penelitian ini mendiskripsikanepistemic cognitionpeserta didik  

dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif Field 

Independent dan Field Dependent. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling 

yang digunakan. Teknik sampling pada umumnya dikelompokan menjadi dua yaitu 

Probability Sampling dan Non Probability Sampling. 

1. Probability Sampling 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk di pilih menjadi 

anggota sample. Teknik ini meliputi, simplerandomsampling, dispropotione stratified 

sampling, dan area (cluster) sampling (sampling menurut daerah). 

 

 

 



 

 
 

2. Nonprobability Sampling 

Nonprobabilitysampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sample. Teknik sample ini meliputi, sampling sistematis, kuota, 

aksidental, purposive, jenuh, snowball42. 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sample yang digunakan adalah salah 

satu teknik pengambilan sample Nonprobality Sampling yaitu purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa 

yang kita harapkan sehingga akan mempermudah peneliti dalam menjelajahi objek 

yang diteliti. 

Pada penelitian ini subjek yang digunakan adalah 4 orang siswa kelas VIII.A 

SMP N 1 Wonosobo semester genap tahun ajaran 2017/2018. Empat siswa tersebut 

terdiri dari 2 orang bergaya kognitif field independent dan 2 siswa yang bergaya 

kognitif field dependent. Alasan memilih siswa kelas VIII sudah dapat dilakukan 

penggolongan gaya kognitif, serta akan menjadi bekal untuk siswa dalam jenjang 

selanjutnya.  

Sebelum menentukan subjek penelitian, peneliti terlebih dahulu menyiapkan tes 

penggolongan gaya kognitif yang bersumber dari angket yang dibuat oleh Witkin. 

Peneliti menggunakan satu kelas yaitu kelas VIII.A untuk memberikan tes 

penggolongan gaya kognitif yang menggunakan lembar tes instrumen GEFT. Dari 
                                                   

42Ibid. h.54. 



 

 
 

hasil tes tersebut, dipilih 2 orang siswa bergaya kognitif field indefendent dan 2 orang 

bergaya kognitif field dependent dengan meminta petimbangan guru matematika. 

Pertimbangan tersebut terkait dengan salah satu kriteria penentuan subyek yaitu 

dipilih peserta didik yang mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan maupun 

tulisan sehingga pengambilan data dapat dilakukan secara maksimal. 

Soal tes penggolongan gaya kognitif menggunakan Group Embedded Figure 

Test (GEFT) yang dibuat oleh Witkin. Soal tersebut menggunakan bahasa asing 

sehingga harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah siswa 

dalam mengejakan dan memahamai soal tersebut. Soal penggolongan gaya kognitif 

tersebut memiliki reliabilitas sebesar 0,82 sehingga soal tersebut sudah valid dan 

tidak perlu dilakukan validitas soal lagi. 

E. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa informasi yang menggambarkan epistemic 

cogntionyang digunakan peserta didik dalam pemecahan masalah matematika ditinjau 

dari gaya kognitif yaitu field independent dan field dependent. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah 2 orang dari masing-masing gaya kognitif peserta didik pada saat 

menyelesaikan masalah matematika dan dari hasil wawancara. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyonoteknik pengumpulan data merupakan yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data43. 

                                                   
43Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, Alfabeta, 2014. h. 308. 



 

 
 

Pengumpulan data berhubungan erat dengan informasi. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengawasan atau peninjauan terhadap sesuatu. Menurut 

Nasution dalam Sugiyono bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Senada dengan hal tersebut Sugiyono menjelaskan bahwa para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu observasi. Menurut Sugiyono, observasi terbagi 

menjadi tiga macam yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, 

dan observasi tak terstruktur. Observasi partisifatif terdiri dari partisipatif pasif, 

partisipatif moderat, partisifasi aktif, dan partisipatif lengkap. Peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. Partisipatif pasif adalah 

penelitian secara langsung terhadap orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut. Dalam hai ini observasi terhadap pemecahan masalah yang 

dilakukan siswa berdasarkan intuisi yang digunakan dan gaya kognitif yang dimiliki. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan bagian dari mencari informasi secara lisan. Menurut 

Esterberg dalam Kamandoko berpendapat bahwa :  

“ A meeting of two persons to exchange informasi and idea through question and 
respons, resulting in communication and join construction of meaning about a 
particular topic “. 



 

 
 

Artinya bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstuksikan makna dalam suatu topik 

tertentu44.  

Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak 

terstruktur. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana 

penelititidak menggunakan pedoman wawancara yang telah testruktur secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, tetapi hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan guru 

mata pelajaran matematika kelas VIII SMP N 1 Wonosobo untuk memperoleh data 

awal sebelum dilaksanakan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap empat peserta 

didik yang terdiri dari dua peserta didik bergaya kognitif field independent dan dua 

orang bergaya kognitif field dependent. Dari masing-masing peserta didik akan 

ditanyakan mengenai cara pemecahan masalah yang dilakukan dalam mengerjakan 

soal matematika. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bagian dari mendapatkaninformasi. Suharsini 

Arikuntomenjelaskan bahwa metode dokumentasi merupakan cara mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya45. Senada dengan hal 

tersebut Sugiyono menjelaskan bahwa dokumen/dokumentasi merupakan catatan 

                                                   
44Ibid. h. 309. 
45Suharsimi Arikunto. Loc. Cit. 



 

 
 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-

karya monumental dari seseorang46. 

Adapun dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan yaitu dalam bentuk 

gambar kegiatan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika dan rekaman 

wawancara dengan peserta didik mengenai pemecahan masalah yang telah dilakukan, 

dan hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Instrumen Utama 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti mencari 

dan mengumpulkan data siswa dalam memecahkan masalah matematika. sebagai 

instrumen utama, peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian 

untuk didapatkan data cara pemecahan masalah. 

2) Instrumen Bantu 

Instrument bantu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.  Lembar Tes Group Embedded Figure Test(GEFT). 

Tes gaya kognitif siswa pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

instrumen standar untuk gaya kognitif, yaitu Group Embedded Figure Test(GEFT). 

Instrumen GEFT pertama kali disusun oleh Witkin pada tahun 1971 dengan koefisien 

                                                   
46Sugiyono. Loc. Cit. 



 

 
 

0,82. Instrumen GEFT telah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena 

itu, instrumen GEFT initidak perlu dilakukan validitas soal lagi. 

GEFT terdiri dari 3 tahap dengan total waktu pengerjaan selama 15 menit. 

Tahap pertama, terdiri dari 7 butir soal, tahap kedua dan ketiga masing-masing terdiri 

9 butir soal. Untuk tahap pertama, peserta didik diberikan waktu mengerjakan GEFT 

maksimal 3 menit. Pada tahap kedua dan ketiga, peserta didik diberikan waktu 

maksimal untuk mengerjakan masing-masing 6 menit. 

Tahap pertama yang dimaksud adalah hanya sebagai latihan dan tidak diambil 

nilai, sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahapan penilaian. Ketentuan 

penilaiannya, yakni untuk setiap nomor yang dijawab benar diberi angka 1 dan yang 

dijawab salah diberi skor 0. Jika siswa tidak dapat menyelesaikan gambar pada GEFT 

sesuai waktu yang ditentukan pada masing-masing tahapan, maka gambar tersebut 

diberi skor 0. Dengan demikian, rentang nilai GEFT yang diperoleh peserta didik 

adalah 0 sampai 18. Penggolongan gaya kognitif pada penelitian ini, mengacu pada 

pendapat Kepner dan Neimark dalam Kamandoko yang menjelaskan bahwa 

ketentuan penggolongan gaya kognitif yaitu, jika peserta didik memperoleh nilai 

kurang dari 10, maka memilki gaya kognitif field dependent. Jika peserta didik 

memperoleh nilai 10  atau lebih dari 10 memiliki gaya kognitif field independent47. 

 

                                                   
47Bangkit Joko Widodo, Analisis Epistemic Cognition Peserta Didik Dalam Memecahkan 

Masalah Matematika Ditinjau Dari Gaya Kognitif Field Independent Dan Field Dependent.(tesis 
fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UNS, Surakarta, 2016), h.37-39. 
 



 

 
 

b. Lembar Tes Pemecahan Masalah Matematika 

Lembar Tes pemecahan masalah matematika yang digunakan pada penelitian 

ini untuk mengetahui epistemic cognition peserta didik. Soal ini diberikan kepada 

peserta didik kelas VIII.A semester genap. Soal yang diberikan kepada peserta didik 

berupa soal essay. Sebelum diberikan kepada peserta didik, lembar tes ini divalidasi 

terlebih dahulu oleh 4 validator yaitu terdiri dari 3 dosen pendidikan matematika dan 

1 guru mata pelajaran matematika. Kriteria pada validasi soal ini yaitu kriteria 

kesesuaian isi, kesesuaian bahasa, dan konstruksi kalimat. Apabila soal yang 

divalidasi belum valid maka peneliti akan melakukan revisi terhadap soal tes 

tersebut berdasakan saran dari validator. Kemudian soal akan divalidasi kembali 

sampai soal tes menjadi valid sehingga siap digunakan. 

H.Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan dalam Kamandoko adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis dilakukan dengan mendalam pada peserta 

didik tentang epistemic cognition setelah peserta didik dibagi menurut gaya 

kognitifnya. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan 

Huberman, yakni reduksi, penyajian atau display data, serta kesimpulan atau 

verifikasi. Ketiga tahap tidak dilakukan secara berurutan, akan tetapi disesuaikan 



 

 
 

dengan kondisi yang dihadapi peneliti. Ketiga tahap analisis tersebut dijelaskan 

menjadi langkah-langkah. 

1. Membuat transkrip data verbal dari hasil rekaman 

Ketika peserta didik diwawancarai oleh peneliti, peserta didik mengungkapkan 

secara lisan atau tulisan apa yang ada dalam pikirannya. Hasil rekaman atau tulisan 

peserta didik ketika wawancara ditranskripsikan secara teliti dan rinci dari awal 

hingga akhir. Berdasarkan hasil rekaman diperoleh transkrip berupa kumpulan 

percakapan antara peneliti dengan peserta didik.  

2. Menelaah seluruh data dari sumber 

Penelaah data meliputi hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil pekerjaan 

peserta didik. 

3. Melakukan reduksi data 

Ada dua macam data hasil yang akan di reduksi, yaitu: 

a. Mereduksi data hasil wawancara 

Data hasil wawancara disajikan dalam bentuk transkripsi percakapan antara 

peneliti dengan subjek. Kalimat-kalimat yang menunjukan proses epistemic cognition 

peserta didik sebagai data, sedangkan kalimat-kalimat yang tidak terkait dibuang. 

b. Reduksi data catatan lapangan 

Catatan lapangan terdiri dari identitas, deskripsi, dan refleksi. Refleksi yang 

berkaitan dengan proses epistemic cognition peserta didik dipilih sebagai data, 

sedangkan refleksi yang tidak terkait dibuang. 

4. Menganalisis epistemic cognition peserta didik berdasarkan indikator 



 

 
 

Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan analisis pada tahapan perencanaan, 

monitoring, kontrol, pendekatan penyelesaian masalah matematika, dan justifikasi 

yang dilakukan oleh peserta didik pada setiap langkah pemecahan masalah 

matematika. 

5. Melakukan penafsiran data 

Kesimpulan ditarik dan diverifikasi dari data yang terkumpul. Kesimpulan yang 

dikemukakan bisa bersifat sementara atau berupa kesimpulan akhir. Jika kesimpulan 

bersifat sementara, maka dilakukan verifikasi dengan cara melihat kembali catatan 

lapangan, rekaman wawancara, atau dilakukan validasi data dengan triangulasi. 

Kesimpulan sementara dapat berubah bila ditemukan data lain pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.  

6.Melakukan triangulasi 

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi waktu yang dilakukan untuk 

melihat data yang diperoleh dari seseorang peserta didik merupakan data yang valid. 

Data diperoleh dari peserta didik hasil tes pemecahan masalah matematika dan hasil 

wawancara pertama dibandingkan dengan data hasil tes pemecahan masalah 

matematika dan hasil wawancara kedua. Data dikatakan valid apabila diperoleh data 

yang sama dari tes pemecahan masalah matematika dan hasil wawancara pertama dan 

kedua. 

 

 



 

 
 

7. Menulis hasil penelitian 

Hasil penelitian ditulis dalam bentuk laporan skripsi mulai dari pendahuluan, 

kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan dan saran, sampai 

lampiran yang memuat tentang keseluruhan isi skripsi. 

 

H. Validitas Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Triangulasi 

Menurut pendapat Sugiyono dalam Kamandoko menyatakan triangulasi 

merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Dengan menggunakan teknik triangulasi 

dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan 

pasti. Sehingga, akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan 

satu pendekatan48. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi waktu yang 

dilakukan untuk melihat data yang diperoleh dari seseorang peserta didik merupakan 

data yang valid. Data diperoleh dari peserta didik hasil tes pemecahan masalah 

matematika dan hasil wawancara pertama dibandingkan dengan data hasil tes 

pemecahan masalah matematika dan hasil wawancara kedua. Data dikatakan valid 
                                                   

48Kamandoko, Op.Cit.  h.64. 



 

 
 

apabila diperoleh data yang sama dari tes pemecahan masalah matematika dan hasil 

wawancara  pertama dan kedua. 

2. Prosedur penelitian 

a. Melakukan pra-survey di tempat penelitian, yaitu dengan memninta izin kepada 

Kepala SMP N 1 Wonosobo untuk mengadakan penelitian disekolah ini. 

b. Menyiapkan instrumen utama dan instrumen bantu  

c. Melakukan penelitian terhadap peserta didik dengan instrumen GEFTuntuk 

mendapatkan data peserta didik tentang gaya kognitif peserta didik. 

d. Melakukan tahap pengambilan data awal dengan memberikan peserta didik 

beberapa soal permasalahan matematika. 

e. Melakukan pengambilan data epistemic cognition peserta didik pemecahan 

masalah matematika yaitu melakukan proses pemecahan masalah dalam 

mengerjakan soal. 

f. Menganalisis data pemecahan masalah matematika. 

g. Melakukan pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

mengenai pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh peserta didik. 

h. Menganalisis hasil pengambilan data observasi pemecahan masalah matematika, 

data hasil wawancara dan data dokumentasi. 

i. Data dikatakan valid apabila terdapat hubungan antara data pemecahan masalah 

matematika dan data hasil wawancara.  

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Hasil Penelitian  

1. Pengumpulan Data Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Wonosobo pada semester genap tahun 

ajaran 2017/2018. Subjek penelitian ini ada 4 peserta didik kelas VIII.A yang terdiri 

dari 2 orang bergaya kognitif Field Independent dan 2 orang bergaya Field 

Dependentsebagai subjek penelitian. Untuk mendapatkan data penelitian, pertama 

diawali dengan memberikan tes gaya kognitifdengan menggunakan Instrumen GEFT 

terhadap peserta didik kelas VIII.A yang berjumlah 32 peserta didik.Instrumen GEFT 

dapat disimak pada Lampiran 1. 

Peneliti memberikan tes gaya kognitif peserta didik dengan menggunakan 

instrumen GEFT yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018 pada hari Kamis 

pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 10.45 WIB, tes ini dilaksanakan selama15 

menit pada jam mata pelajaran matematika. Pada saat pelaksanaan tes penggolongan 

gaya kognitif tedapat 3 peserta didik yang tidak hadir sehingga jumlah peserta didik 

yang mengikuti tes berjumlah 29 peserta didik.Daftra nama peserta didik kelas VIII.A 

SMP N 1 Wonosobo berdasarkan masing-masing gaya kognitif dapat dilihat pada  

 

 



 

 
 

Lampiran 2. 

Berdasarkan tes gaya kognitif peserta didik dengan menggunakan instrumen 

GEFTdapat terlihat bahwa terdapat 5 peserta didik memiliki gaya kognitif Field 

Independent dan 24 peserta didik memiliki gaya kognitif Field dependent. Dari hasil 

tes tersebut akan diambil sampel untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu purposive sampling yaitu teknik pengambilan sample sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan bahwa sample 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan untuk penelitian, sehingga akan 

mempermudah peneliti menganalisis objek yang diteliti.  

Berdasarkan masing-masing gaya kognitif, dipilih 8 peserta didik dengan 

meminta pertimbangan guru matematika terkait salah satu kriteria penentuan subjek 

yaitu dipilih peserta didik yang dapat mengungkapkan gagasan secara verbal dan 

tertulis dengan baik serta berdasarkan dari hasil tes GEFT yang telah dilakukan. 

Kriteria penilaian yang digunakan adalah jika hail tes instrumen GEFT kurang dari 10 

maka peserta didik tersebut memiliki gaya kognitif Field Dependent sedangkan jika 

skor yang diperoleh 10 atau lebih dari 10 maka peserta didik memiliki gaya kognitif 

Field Independent. Dari hasil pertimbangan dipilih 8 peserta didik, yaitu peserta didik 

Field Independent pertama, Field Independent kedua, Field Independent ketiga, 

dankeempat dengan gaya Field Independent, peserta didik Field dependentpertama, 

Field dependentkedua, Field dependentketiga, dankeempat dengan gaya kognitif 

Field dependent.Daftar nama 8 peserta didik dapat dilihat pada 

  



 

 
 

 Lampiran 2. 

Setelah dipilih 4peserta didik dari masing-masing gaya kognitif,selanjutnya 

menentukan waktu untuk pengambilan data tentang kemampuan epistemic cognition 

dalam pemecahan masalah yang dilakukan peserta didik dalam mengerjakan soal 

matematika materi bangun datar. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data triangulasi waktu yang bertujuan untuk melihat data yang diperoleh dari peserta 

didik merupakan data valid. Data yang diperoleh dari hasil pemecahan soal dan 

wawancara yang pertama akan dibandingkan dengan hasil pemecahan soal dan 

wawancara yang kedua. Atas saran dari guru matematika, pengambilan data 

pertamaakan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 yang akan diikuti 

oleh 8 peserta didik yang telah dipilih.Instrumen pemecahan masalah matematika 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Setelah ditentukan waktu pengambilan data, selanjutnya melaksanakan tes 

soal pemecahan masalah pertama yang terdiri dari dua soal essay matematika yang  

yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 pada pukul 11.00 WIB 

sampai dengan 12.00 WIB.Selama mengerjakan soal, peneliti mengamati kegiatan 

peserta didik dalam mengerjakan soal essay tersebut. Peneliti juga 

mendokumentasikan kegiatan peserta didik dalam bentuk foto sebagai lampiran data. 

Setelah peserta didik selesai melakukan tes pemecahan masalah soal matematika, 

selanjutnya peneliti akan menilai dan menganalisis hasil pekerjaan dari 8 peserta 

didik tersebut. Hasil pemecahan masalah matematika dapat dilihat pada Lampiran 3. 



 

 
 

Berdasarkan hasil tes pemecahan masalah matematika yang telah dilakukan  

diambil 4 peserta didik sebagai subjek penelitian yang memiliki potensi sebagai 

sumber data. Empat peserta didik tersebut terdiri dari 2 peserta didik dari masing-

masing gaya kognitif. Pemilihan 4 peserta didik ini juga didasarkan atas 

pertimbangan dari guru matematika dengan kriteria bahwa peserta didik dapat 

memberikan data dalam pemecahan masalah untuk wawancara. Empat peserta didik 

dipilih sebagai subjek penelitian yaitu: peserta didik Field Independent pertama, Field 

Independentketiga, Field Dependent pertama dan Field Depedent keempat. Daftar 

inisial peserta didik yang dijadikan sebagai subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 

4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1 

Daftar InisialSubjek Penelitian 

 
NO Nama Gaya Kognitif 

1 HS Field Independent 

2 RM Field Independent 

3 OT Field dependent 

4 SU Field dependent 

 

 Setelah dipilih empat peserta didik sebagai subjek penelitian, selanjutnya 

melakukan wawancara terhadap keempat peserta didik tersebut. Wawancara yang 

dilakukan untuk mengungkapkan langkah-langkah peserta didik dalam pemecahan 



 

 
 

masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Hasil wawancara akan dibandingkan 

dengan hasil observasi ketika peserta didik mengerjakan soal yang telah selesai 

dikerjakan. Kegiatan wawancara dilakukan pada hari Selasa pada tanggal 16 Januari 

2018 Kegiatan wawancara pertama dilaksanakan pada pukul 10.15 WIB sampai 

dengan 11.00 WIB. Selanjutnya hasil data pemecahan masalah dan wawancara 

pertama akan dianalisis lebih lanjut. Instrumen wawancara dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

 Selanjutnya pengambilan data kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 

Januari 2018 pada pukul 10.15 WIB sampai dengan 11.30 WIB yang  diikuti oleh 4 

peserta didik yang telah dipilih sebagai subjek penelitian untuk melakukan tes 

pemecahan masalah matematika yang terdiri dari dua soal essay dan sekaligus 

melakukan wawancara kedua terhadap peserta didik. Selanjutnya hasil data 

pemecahan masalah  dan wawancara pertama akan dibandingkan dengan pemecahan 

masalah dan wawancara kedua. 

2. Analisis Data 

 Data dalam penelitian ini berupa epistemic cognition peserta didik dalam 

memecahkan masalah matematika, yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi dan triangulasi. Untuk hasil dokumentasi dapat dilihat pada lembar 

jawaban dan hasil wawancara peserta didik. Berikut ini adalah analisis data dari hasil 

observasi yang telah dilakukan. 

 

 



 

 
 

a. Observasi 

1) Peserta Didik Field Independent Pertama 

Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik Filed Independentpertama 

selama mengerjakan soal. 

a) Membaca sekilas soal yang diberikan oleh peneliti  

b) Menuliskan biodata pada lembar jawaban 

c) Membaca soal secara keseluruhan dari soal nomor satu sampai soal nomor 

dua 

d) Menanyakan kepada peneliti mengenai soal pertama 

e) Membaca soal berulang-ulang soal pertama 

f) Peserta didik menulis yang diketahui dan yang ditanyakan soal 

g) Peserta didik menggambar bangun datar yang diketahui dari soal pada lembar 

jawaban 

h) Menentukan sisi-sisi yang belum diketahui 

i) Membagi bangunan yang kompleks menjadi 3 bangunan simple/sederhana 

j) Menuliskan rumus luas dan mencari luas dari setiap bangunan  

k) Menjumlahkan setiap luas bangunan untuk mendapatkan hasil luas 

keseluruhan 

l) Mencari keliling bangunan 

m) Untuk soal nomor dua, peserta didik menuliskan kembali informasi yang 

diketahui dari soal dan yang ditanyakan soal 

n) Peserta didik memperhatikan gambar pada soal kedua 

o) Peserta didik menggambar bangun datar yang diketahui dari soal pada lembar 

coretan 

p) Menentukan sisi-sisi yang belum diketahui 

q) Mencari keliling keseluruhan 



 

 
 

r) Mengalikan hasil keliling dengan biaya pemasangan pagar 

s) Menuliskan hasil yang diperoleh di lembar jawaban 

t) Memeriksakembali hasil pekerjaan nya pada nomor satu dan dua  

2) Peserta Didik Field Independent Kedua 

Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik Field Independent kedua 

selama mengerjakan soal. 

a) Menuliskan biodata pada lembar jawaban 

b) Membaca soal secara keseluruhan dari soal nomor satu sampai nomor dua 

c) menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan soal 

d) Peserta didik menggambar bangunan yang diketahui dari soal pada lembar 

coretan 

e) Menentukan sisi-sisi yang belum diketahui 

f) Menggambar kembali bangunan yang diketahui dari soal pada lembar 

jawaban dengan sisi-sisi yang sudah dicari 

g) Membagi bangunan yang kompleks menjadi 3 bangunan yang 

simple/sederhana 

h) Menuliskan rumus luas dan mencari luas dari setiap bangunan  

i) Menjumlahkan setiap luas bangunan untuk mendapatkan hasil luas 

keseluruhan 

j) Menjumlahkan semua sisi-sisi bangunan untuk mendapatkan hasil keliling 

k) Untuk soal nomor dua, peserta didik menuliskan kembali informasi yang 

diketahui 

l) Peserta didik menggambar bangunan yang diketahui dari soal pada lembar 

jawaban 

m) Menentukan sisi-sisi yang belum diketahui 

n) Menjumlahkan setiap sisi-sisinya untuk mencari keleiling 



 

 
 

o) Hasil keliling dikalikan dengan biaya pemasangan pagar 

p) Menuliskan hasil yang diperoleh di lembar jawaban 

q) Memeriksa kembali hasil pekerjaan nya pada nomor satu 

3)Peserta Didik Field DependentPertama 

Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik Field Dependentpertama 

selama mengerjakan soal. 

a) Mengisi biodata pada lembar jawaban 

b) Membaca soal secara keseluruhan dari soal nomor satu sampai nomor dua 

c) Membaca soal berulang-ulang soal pertama 

d) Menanyakan kepada peneliti mengenai soal pertama 

e) menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan soal 

f) Peserta didik tidak menggambar bangunan yang diketahui dari soal pada 

lembar coretan/jawaban 

g) Menuliskan rumus luas persegi panjang 

h) Mencari luas keseluruhan bangunan dengan menjumlah setiap luas yang telah 

ditentukan 

i) Menentukan keliling ( hasil keliling kurang tepat) 

j) Untuk soal nomor dua, peserta didik mengalami kebingungan tentang yang 

ditanyakan soal dan langkah –langkah apa yang harus dilakukan 

k) Sehingga hasil nomor dua kurang tepat 

l) Tidak memeriksa kembali jawabannya  

  



 

 
 

 

4)Peserta Didik Field DependentKedua 

Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik Feild Dependentkedua 

selama mengerjakan soal. 

a) Mengisi biodata pada lembar jawaban 

b) Membaca soal secara keseluruhan dari soal nomor satu sampai nomor dua 

c) Membaca soal berulang-ulang soal pertama 

d) Menanyakan kepada peneliti mengenai soal pertama 

e) menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan soal 

f) Peserta didik  tidak menggambar bangunan yang diketahui dari soal pada 

lembar coretan/jawaban 

g) Menuliskan rumus luas persegi panjang 

h) Mencari luas keseluruhan bangunan dengan menjumlah setiap luas yang telah 

ditentukan 

i) Menentukan keliling ( hasil keliling kurang tepat) 

j) Untuk soal nomor dua, peserta didik mengalami kebingungan tentang yang 

ditanyakan soal dan langkah –langkah apa yang harus dilakukan 

k) Sehingga hasil nomor dua kurang tepat 

l) Tidak memeriksa kembali jawabannya 

b. Wawancara 

Pada bagian wawancara peneliti menggunakan inisial pada bagian analisis 

data. Berikut ini adalah inisial yang digunakan. 

a. Inisial “PE” berarti peneliti 

b. Inisial “HS” berarti peserta didik Field Independent pertama 

c. Inisial “RM” berarti peserta didik Field Independent kedua 



 

 
 

Ok..Berdasarkan soal yang telah dikerjakan...Apa saja yang kamu ketahui dari soal 
nomor satu? 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

d. Inisial “OT” berarti peserta didik Field Dependent pertama 

e. Inisial “SU” berarti peserta didik Field Dependent kedua 

 Data untuk masing-masing gaya kognitif dianalisis untuk mendapatkan data 

terkait dengan epistemic cognition peserta didik yang disesuaikan dengan indikator 

dalam pemecahan masalah matematika di BAB II. Berikut ini merupakan analisis 

epistemic cognition untuk peserta didik FI.1, peserta didik FI.2, peserta didik FD.1 

dan peserta didik FD.2. 

A. Analisis data terhadap peserta didik Field Independent pada soal pertama 

1. Analisis data tertulis dan wawancara terhadap FI.1 

a) Data tertulis dan wawancara 1 

1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek HS melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang pertama terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara terhadap subjek HS terkait strategi 

metakognisi pada tahap mengekplorasi. 

1PE1 :  

 

1HS1 : Ada x = 17 cm, y = 23 cm dan menentukan Luas dan Keliling. 
1PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? jelaskan 
1HS2 : Ada...p x l untuk mencari Luas persegi panjang 
1PE3 :  
 
1HS3 : Ada. 
1PE4 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
1HS4 : Iya..bisa digunakan (yakin menjawab) 



 

 
 

Baiklah. Selanjutnya kita akan membahas soal pertama ya. Dari 
soal yang telah dikerjakan, langkah–langkah apa yang kamu 
gunakan untuk mengerjakan soal? 
 

 

Gambar 4.1 Jawaban tertulis 1 subjek HS  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.1, subjek HS 

memperoleh informasi baru bahwa sisi-sisi yang belum diketahui harus ditentukan 

terlebih dahulu dan bangunan gabungan tersebut dapat diubah menjadi sederhana. 

Informasi baru yang diperoleh subjek HS masih dalam kontek permasalahan dan 

digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek HS 

melakukan monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan melanjutkan ke tahap 

merencanakan (planning) 

 Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek HS melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal pertama, 

berikut kegiatan subjek HS dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

1PE5 :  
 
 
1HS5 : Langkah pertama yaitu mengisi sisi-sisi yang belum diketahui dari soal 
1PE6  : Terus apa langkah selanjutnya? 



 

 
 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Menuliskan rumus Luas persegi panjang..p x l untuk cari luas persegi 
panjang 

1HS6 :Membagi bangunan gabungan menjadi tiga bangunan persegi panjang 
1PE7  : Terus...setelah itu? 
1HS7 :  
 
1PE8  : Masih ada langkah yang lain? 
1HS8 : Ada. 
1PE9  : Apa itu? 
1HS9 : Menentukan kelilingnya dengan menjumlahkan sisi-sisinya 
1PE10 :  
 
1HS10 : Tidak ada. 
 

 

 

Gambar 4.2 Jawaban tertulis 1 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.2, bahwa subjek 

HS menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya membuat gambar bangunan tersebut menjadi tiga 

bangunan persegi panjang kemudian menentukan panjang dan lebarnya pada masing-

masing bangunan. Untuk menentukan luas persegi panjang peserta didik 

menggunakan rumus Luas dengan mengalikan panjang dan lebarnya. Subjek HS 



 

 
 

Kita mulai dari langkah yang pertama.....Tadi langkah pertama  yang  kamu 
lakukan apa? 
 

Memisalkan bangunan tersebut jadi 3 bangunan persegi panjang. Kemudian 
mencari L1 , L2 , dan L3 dengan mengalikan setiap panjang dan lebarnya 

hanya menggunakan cara itu untuk menjawab soal tersebut dan tidak mencoba cara 

lain karena peserta didik hanya bisa menggunakan cara tersebut. 

Pada tahap menerapkan, peserta didik melaksanakan strategi metakognisi 

monitoringdan kontrol. Berikut analisis data dari hasil tes tertulis dan wawancara 

terhadap subjek HS terkait strategi metakognisi pada tahap menerapkan. 

1PE11 : 
 
1HS11   : Langkah pertama yaitu mengisi sisi-sisi yang belum diketahui dari soal 
1PE12    : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
1HS12   :  
1PE13   : Kemudian untuk mencari luas keseluruhanya, bagaimana? 
1HS13 : Saya jumlahkan semua luasnya, jadi didapatilah luas totalnya. 
1PE14   : Terus bagaimana langkah selanjutnya? 
1HS14  : Mencari keliling...dengan menambahkan setiap sisi-sisi nya. 
1PE15: Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
1HS15 : Tidak ada...saya hanya menggunakan cara ini. 
1PE16  : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
1HS16  : Menurut saya benar. (sangat yakin) 
1PE17 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
1HS17  : Yakin, karena hasil saya sendiri. 
 

 



 

 
 

 
 

 
Gambar 4.3 Jawaban tertulis 1 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek HS dapat dilihat 

bahwa subjek HS terlihat menverifikasi langkahnya dalam menentukan sisi-sisi yang 

masih belum diketahui sebelum menguraikannya pada rumus. Hal ini 

mengindikasikan subjek HS melakukan monitoring pada langkah awal dan 

selanjutnya melakukan kontrol terhadap langkah tersebut dengan strategi atau 

langkah lain. Langkah–langkah yang subjek HS gunakan yaitu pertama menentukan 

sisi-sisi yang belum diketahui dari soal dan selanjutnya membuat gambar bangunan 

tersebut menjadi tiga bangunan persegi panjang kemudian menentukan panjang dan 

lebarnya pada masing-masing bangunan. Setelah itu mencari setiap Luas bangunan 

dan selanjutnya mencari Luas totalnya dengan menjumlahkan setiap luas bangunan 

dan yang terakhir mencari keliling dengan menjumlahkan setiap sisi-sisinya. Hal ini 

diindikasikan bahwa langkah-langkah yang dipakai oleh subjek HS sudah sesuai 

untuk memecahkan masalah tersebut. Melihat dari langkah-langkah yang 



 

 
 

dipakaisudah sesuai dan subjek HS tidak melakukan pergantian langkah yang dipakai 

(kontrol). 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

Berikut data hasil tes tertulis terkait pendekatan pemecahan masalah subjek 

HS pada tahap menerapkan. 

 
Gambar 4.4 Jawaban tertulis1 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan. 

 Berdasarkan data wawancara pada tahap menerapkan dan lembar jawaban 

subjek HS seperti gambar 4.4, subjek HS menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah secara rasional. Hal ini dilihat pada jawaban subjek HS yang menggunakan 

rumus luas persegi panjang dengan mengalikan panjang dan lebarnya. Jadi dapatkan 

dikatakan bahwa pendekatan pemecahan yang dilakukan subjek HS pendekatan 

secara rasional yaitu dimana peserta didik dalam memecahkan atau mengerjakan soal 

menggunakan rumus-rumus yang sudah diketahuinya sebagai pendekatan dalam 

menentukan komponen-komponen dari soal. 

3) Justifikasi 

Subjek HS melakukan justifikasi pada tahapan pemecahan masalah. Subjek 

HS melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang diungkapkan oleh subjek. 

Subjek HS melakukan justifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari soal dan 



 

 
 

Ok..Berdasarkan soal ..Apa saja yang kamu ketahui dari soal nomor satu? 

Ada...p x l untuk mencari Luas persegi panjang 
Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

rumus. Subjek HS juga melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan 

digunakan subjek untuk menjawab soal. Subjek HS melakukan justifikasi terhadap 

penerapan langkah-langkah pada tahap menerapkan. Subjek HS juga melakukan 

justifikasi terhadap solusi yang ia peroleh. Justifikasi yang dilaksanakan subjek HS 

dalam pemecahan masalah yang pertama dilakukan secara rasional karena lebih 

menggunakan logika dari pada trial and error atau informasi dalam persepsi semata. 

Ini dapat diketahui dengan mengindentifikasi percakapan peneliti dengan peserta 

didik pada penerapan langkah yang digunakan dalam memecahkan masalah. 

b) Data tertulis dan wawancara 2 

1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek HS melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang pertama terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek HS terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 

2PE1 :  
2HS1   : Ada x = 17 cm, y = 23 cm dan menentukan Luas dan Keliling. 
2PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? jelaskan 
2HS2   :  

2PE3 :  

 
2HS3  : Ada.Misalnya dari sisi-sisi yang belum diketahui. 
2PE4   : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
2HS4   : Iya..bisa (yakin menjawab) 



 

 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, langkah–langkah apa yang kamu 
gunakan untuk mengerjakan soal? 
 

 

Gambar 4.5 Jawaban tertulis 2 subjek HS  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.5, subjek HS 

memperoleh informasi baru bahwa sisi-sisi yang belum diketahui harus ditentukan 

terlebih dahulu dan bangunan gabungan tersebut dapat diubah menjadi bangunan 

sederhana. Informasi baru yang diperoleh subjek HS masih dalam kontek 

permasalahan dan digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan 

bahwa subjek HS melakukan monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan 

melanjutkan ke tahap merencanakan (planning). 

 Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek HS melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal pertama, 

berikut kegiatan subjek HS dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

2PE5 :   
 
2HS5 : Langkah pertama yaitu mengisi sisi-sisi yang belum diketahui dari soal 
2PE6   :Terus apa langkah selanjutnya?  
2HS6   : Membagi bangunan gabungan menjadi tiga bangunan persegi panjang 



 

 
 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

2PE7 : Terus...setelah itu? 
2HS7 : Mencari Luas dan kelilingnya 
2PE8   :  
 
2HS8  : Iya...Tidak ada 
 

 

 
Gambar 4.6 Jawaban tertulis 2 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.6, bahwa subjek 

HS menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya membuat gambar bangunan tersebut menjadi tiga 

bangunan persegi panjang kemudian menentukan panjang dan lebarnya pada masing-

masing bangunan. Untuk menentukan luas persegi panjang subjek HS menggunakan 

rumus Luas dengan mengalikan panjang dan lebarnya. Subjek HS hanya 

menggunakan cara itu untuk menjawab soal tersebut dan tidak mencoba cara lain. 



 

 
 

Menjumlahkan setiap sisi-sisinya untuk mencari keliling dan Luasnya cari dulu 
L1 , L2 , dan L3. 

Pada tahap menerapkan, subjek HS melaksanakan strategi metakognisi 

monitoringdan kontrol. Berikut analisis data dari hasil tes tertulis dan wawancara 

terhadap subjek HS terkait strategi metakognisi pada tahap menerapkan. 

2PE11 : Oke selanjutnya .....Apa langkah pertama  yang  kamu lakukan ? 
2HS11 : Langkah pertama yaitu mengisi sisi-sisi yang belum diketahui dari soal 
2PE12    : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
2HS12 :  
2PE13 : Kemudian untuk mencari luas keseluruhanya, Bagaimana? 
2HS13 : Jumlahkan semua luasnya...L1 + L2 + L3 
2PE14 : Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
2HS14 : Tidak ada...saya hanya menggunakan cara ini. 
2PE15 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
2HS15 : Iya...sudahbenar. 
2PE16 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
2HS16 : Yakin, karena hasil saya sendiri. 

 
Gambar 4.7 Jawaban tertulis 2 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 



 

 
 

 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek HS. Langkah–

langkah yang subjek HS gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya membuat gambar bangunan tersebut menjadi tiga 

bangunan persegi panjang kemudian menentukan panjang dan lebarnya pada masing-

masing bangunan. Setelah itu mencari setiap Luas bangunan dan selanjutnya mencari 

Luas totalnya dengan menjumlahkan setiap Luas bangunan dan yang terakhir mencari 

keliling dengan menjumlahkan setiap sisi-sisinya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

langkah-langkah yang dipakai oleh subjek HS sudah sesuai untuk memecahkan 

masalah tersebut. Subjek HS juga mengecek kembali hasil jawabannya sebelum 

dikumpulkan kepada peneliti. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

Subjek HS menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara 

rasional.Dikatakan rasional karena subjek HS dalam memecahkan atau mengerjakan 

soal menggunakan rumus-rumus yang sudah diketahuinya sebagai pendekatan dalam 

menentukan komponen-komponen dari soal. Hal ini dilihat pada lembar jawaban 

subjek HS yang menggunakan rumus Luas persegi panjang dengan mengalikan 

panjang dan lebarnya.  

3) Justifikasi 

 Berdasarkan data wawancara berkaitan dengan masalah yang pertama, subjek 

HS melaksanakan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Justifikasi 

yang dilaksanakan subjek HS dalam pemecahan masalah yang pertama dilakukan 

secara rasional. Ini dapat diketahui dengan mengidentifikasi percakapan peneliti 



 

 
 

dengan subjek HS pada penerapan langkah yang digunakan dalam memecahkan 

masalah dengan memberikan penjelasan yang pasti. 

4) Triangulasi data 

 Triangulasi data dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang di 

peroleh dengan cara membandingkan data dari kedua wawancara. Hasil triangulasi 

data subjek HS pada Tabel 4.2berikut. 

Tabel 4.2Hasil Triangulasi Subjek HS 
 

Faktor EC 
 

Pengambilan Data 1 
 

Pengambilan Data 2 

 

 

 

 
Strategi 

metakognisi 
(Planning, 

Monitoring dan 
kontrol) 

Subjek HS melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek HS melakukan monitoring 
dan kotrol terhadap informasi 
baru bahwa x=17 dan y =23 cm 
dapat digunakan untuk mencari 
sisi yang belum diketahui. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek HS menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan subjek 
HS melakukan kontrol terhadap 
langkah tersebut dan mereview 
kembali jawabannya. 

Subjek HS melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan 
dan menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek HS melakukan 
monitoring dan kotrol terhadap 
informasi baru bahwa x=17 dan 
y=23 cm dapat digunakan untuk 
mencari sisi yang belum 
diketahui. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek HS menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan merencanakan 
subjek HS  melakukan kontrol 
terhadap langkah tersebut dan 
mereview kembali jawabanya. 

 
 

Pendekatan 
Pemecahan 

Masalah 

Subjek HS menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
secara rasional. Hal ini dilihat pada 
jawaban subjek HS yang 
menggunakan rumus Luas persegi 
panjang dengan mengalikan 

Subjek HS menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
secara rasional. Hal ini dilihat 
pada jawaban subjek HS yang 
menggunakan rumus luas persegi 
panjang dengan mengalikan 



 

 
 

panjang dan lebarnya. panjang dan lebarnya. 

 
 
 
 

 
Justifikasi 

Subjek HS melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek HS melakukan justifikasi 
terhadap masalah dari soal  dan 
yang ditanyakan soal pada 
percakapan seperti pada 
percakapan 1PE1-1HS1. 

2. Subjek HS melakukan justifikasi 
tehadap langkah–langkah yang 
akan digunakan 1PE7-1HS7. 

 

Subjek HS melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek HS melakukan 
justifikasi terhadap masalah dari 
soal  dan yang ditanyakan soal 
pada percakapan seperti pada 
percakapan 2PE1-2HS1. 

2. Subjek HS melakukan 
justifikasi tehadap langkah–
langkah yang akan digunakan 
2PE7-2HS7. 

 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

 

Justifikasi 

3. Subjek HS melakukan justifikasi 
terhadap penerapan langkah–
langkah seperti pada percakapan 
1PE15-1HS15 dan 1PE16-
1HS16. 

4. Subjek HS melakukan justifikasi 
terhadap solusi dari masalah 
seperti pada percakapan 1PE17-
1HS17. 

3. Subjek HS melakukan 
justifikasi terhadap penerapan 
langkah–langkah seperti pada 
percakapan 2PE14-2HS14 dan 
2PE15-2HS15. 

4. Subjek HS melakukan 
justifikasi terhadap solusi dari 
masalah seperti pada 
percakapan 2PE16-2HS16. 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diuraikan data sebagai berikut : 

1) Stategi Metakognisi (planning, monitoring, dan kontrol) 

Subjek HS melaksanakan strategi metakognisi pada tahap mengekplorasi, 

merencanakan dan menerapkan. Pada tahapan mengekplorasi, subjek HS melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap informasi baru. Pada tahap merencanakan, subjek 

HS menentukan langkah-langkah yang akan digunakan unuk memecahkan masalah. 



 

 
 

Ok siap..Berdasarkan soal yang kamu kerjakan...Apa saja yang kamu ketahui dari 
soal? 

Pada tahapan menerapkan, subjek HS melakukan monitoringpada langkah awal dan 

melakukan kontrol terhadap langkah selanjutnya untuk mendapatkan jawabanya. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

Subjek HS menggunakan pendekatan pemecahan masalah rasional yaitu 

dimana subjek HS menggunakan rumus yang sudah diketahui subjek untuk 

memecahkan masalah. 

3) Justifikasi 

Subjek HS melakukan justifikasi pada tahapan pemecahan masalah. Subjek 

HS melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang diungkapkan oleh subjek. 

Subjek HS melakukan justifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari soal. Subjek 

HS juga melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan digunakan subjek 

untuk menjawab soal. Subjek HS melakukan justifikasi terhadap penerapan langkah-

langkah pada tahap menerapkan. Subjek HS juga melakukan justifikasi terhadap 

solusi yang ia peroleh. Secara keseluruhan subjek HS melaksanakan pendekatan 

pemecahan masalah dan justifikasi secara rasional. 

2.Analisis data tertulis dan wawancara terhadap subjek RM 

a) Data tertulis dan wawancara  

1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek RM melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang pertama terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek RM terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 



 

 
 

Ada...p x l untuk mencari Luas persegi panjang dan keliling menambahkan sisi-
sisinya 
 Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

1PE1 :  
 
1RM1 : Rumus Luas, menentukan Luas dan Keliling bangunan. 
1PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? jelaskan 
1RM2 :  
 
1PE3 :  
 
1RM3 : Ada. 
1PE4 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
1RM4 : Iya dapat digunakan (yakin menjawab) 
 

 

Gambar 4.8 Jawaban tertulis 1 subjek RM  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.8, subjek RM 

awalnya  memperoleh informasi baru bahwa sisi-sisi yang belum diketahui harus 

ditentukan terlebih dahulu dan bangunan gabungan tersebut dapat diubah menjadi 3 

banguunan sederhana. Informasi baru yang diperoleh subjek RM masih dalam kontek 

permasalahan dan akan digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan 

bahwa subjek RM melakukan monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan 

melanjutkan ke tahap merencanakan (planning). 



 

 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, langkah – langkah apa yang 
kamu gunakan untuk mengerjakan soal? 
 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, langkah-langkah apa yang kamu gunakan untuk 
mengerjakan soal? 

 Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek RM melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalahyang ada disoal pertama, 

berikut kegiatan subjek RM dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

1PE5 :  
 
1RM5 : Menuliskan rumus Luas dan menentukan  sisi-sisi yang belum diketahui 
1PE6  : Terus apa lagi? 
1RM6 : Mencari Nilai  L1 , L2 , dan L3 dengan mengalikan panjang dengan lebarnya 
1PE7  : Terus...setelah itu? 
1RM7 : Di jumlahkan L1 , L2 , dan L3 
1PE8   : Bagaimana mencari kelilingnya? 
1RM8 : Menjumlahkan sisi-sisinya yang sudah diketahui 
1PE9  :  

 
1RM9 : Iya....Tidak ada 
 

 

Gambar 4.9 Jawaban tertulis 1 subjek RM terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.9, bahwa subjek 

RM menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 



 

 
 

Kita mulai dari langkah yang pertama.....Tadi langkah pertama yang kamu 
lakukan apa? 
 

Membagi bangunan tersebut jadi 3 bangunan persegi panjang. Kemudian mencari 
Luas dengan rumus p xl sehingga dapat L1 = 40cm2, L2 = 40cm2, dan L3 = 135 cm 
2   

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya membuat gambar bangunan tersebut menjadi tiga 

bangunan persegi panjang kemudian menentukan setiap Luasnya. Subjek RM hanya 

menggunakan cara itu untuk menjawab soal tersebut dan tidak mencoba cara lain. 

Pada tahap menerapkan, peserta didik melaksanakan strategi metakognisi 

monitoringdan kontrol. Berikut analisis data dari hasil tes tertulis dan wawancara 

terhadap subjek RM terkait strategi metakognisi pada tahap menerapkan. 

1PE10   :  
 
1RM10 : Menentukan sisi-sisinya dan menuliskan rumus Luas 
1PE11 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
1RM11 :  
 
1PE12 : Kemudian untuk mencari luas keseluruhanya, bagaimana? 
1RM12 : Saya jumlahkan semua luasnya..Luas semuanya = 215 cm2. 
1PE13 : Terus bagaimana langkah selanjutnya? 
1RM13 : Mencari keliling...sisi-sisi yang sudah diketahui dijumlahkan. 
1PE14  : Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
1RM14 : Gak ada...saya hanya menggunakan cara ini. 
1PE15 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
1RM15 : InsyaAllah benar. (sangat yakin) 
1PE16 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
1RM16 : Yakin...karena sesuai rumusnya (senyum) 
 

 
 



 

 
 

Gambar 4.10 Jawaban tertulis 1 subjek RM terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek RM dapat 

disimpulkan bahwa subjek RM terlihat memverifikasi langkahnya dalam menentukan 

sisi-sisi yang masih belum diketahui sebelum menguraikannya pada rumus. Hal ini 

mengindikasikan subjek RM melakukan monitoring pada langkah awal dan 

selanjutnya melakukan kontrol terhadap langkah atau strategi lain. Langkah–langkah 

yang subjek RM gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum diketahui 

dari soal dan selanjutnya membuat gambar bangunan tersebut menjadi tiga bangunan 

persegi panjang kemudian menentukan panjang dan lebarnya pada masing-masing 

bangunan. Setelah itu mencari setiap Luas bangunan dan selanjutnya mencari Luas 

totalnya dengan menjumlahkan setiap luas bangunan dan yang terakhir mencari 

keliling dengan menjumlahkan setiap sisi-sisinya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

langkah-langkah yang dipakai oleh subjek RM sudah sesuai untuk memecahkan 

masalah tersebut. Subjek RM juga mengecek kembali hasil jawabannya sebelum 

dikumpulkan kepada peneliti. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Berikut data hasil tes tertulis terkait pendekatan pemecahan masalah subjek 

RM pada tahap menerapkan. 



 

 
 

 
Gambar 4.11 Jawaban tertulis1 subjek RM terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan. 

 Berdasarkan data wawancara pada tahap menerapkan dan lembar jawaban 

subjek RM seperti gambar 4.11, subjek RM menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah secara rasional. Hal ini dilihat pada jawaban subjek RM yang menggunakan 

rumus luas persegi panjang dengan mengalikan panjang dan lebarnya. Jadi dapatkan 

dikatakan bahwa pendekatan pemecahan rasional yaitu dimana peserta didik dalam 

memecahkan atau mengerjakan soal menggunakan rumus-rumus yang sudah 

diketahuinya sebagai pendekatan dalam menentukan komponen-komponen dari soal. 

3) Justifikasi 

 Berdasarkan data wawancara berkaitan dengan masalah yang pertama, subjek 

RM melaksanakan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Justifikasi 

yang dilaksanakan subjek RM dalam pemecahan masalah yang dilakukan secara 

rasional karena lebih menggunakan logika dari pada trial and error atau informasi 

dalam persepsi semata. Ini dapat diketahui dengan mengindentifikasi percakapan 

peneliti dengan peserta didik pada penerapan langkah yangdigunakan dalam 

memecahkan masalah. 



 

 
 

Menentukan sisi-sisi yang belum diketahui dan menentukan Luas dan Keliling. 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

b) Data tertulis dan wawancara 2 

1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek RM melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang pertama terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek RM terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 

2PE1 : Ok..Berdasarkan soal ..Apa saja yang kamu ketahui dari soal nomor satu? 
2RM1  :  
2PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? jelaskan 
2RM2 : Ada......p x l untuk mencari Luas persegi panjang....dan rumus Keliling 
2PE3 :  
 
2RM3 : Ada...Misalnya dari sisi-sisi yang belum diketahui. 
2PE4 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
2RM4 : Iya..bisa (yakin menjawab) 

 
Gambar 4.12 Jawaban tertulis 2 subjek RM  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.12, subjek RM 

memperoleh informasi baru bahwa sisi-sisi yang belum diketahui harus ditentukan 

terlebih dahulu dan bangunan gabungan tersebut dapat diubah menjadi bangunan 

sederhana. Informasi baru yang diperoleh subjek RM masih dalam kontek 



 

 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, langkah–langkah apa yang kamu gunakan 
untuk mengerjakan soal? 
 

 

Menurut kamu, Apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Mengalikan panjang dan lebarnya untuk mencari Luas dan menambahkan 
sisi nya untuk mencari keliling 

permasalahan dan digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan 

bahwa subjek RM melakukan monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan 

melanjutkan ke tahap merencanakan (planning).  

 Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek RM melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal pertama, 

berikut kegiatan subjek RM dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

2PE5 :   
 
2RM5 : Mengetahui sisi-sisi yang belum diketahui dari soal 
2PE6   : Terus apa langkah selanjutnya? 
2RM6  : Membagi bangunan gabungan menjadi tiga bangunan persegi panjang 
2PE7  : Terus...setelah itu? 
2RM7  : 
 
2PE8   :  
 
2RM8 : Iya...Tidak ada lagi 

 

Gambar 4.13 Jawaban tertulis 2 subjek RM terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan 



 

 
 

Baiklah, pertanyaan selanjutnya....Apa langkah pertama  yang  kamu 
lakukan ? 
,  

Jumlahkan L1 + L2+ L3  = 215 cm2 dan Keliling tinggal tambahkan sisi-        
sisinya 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.13, bahwa subjek 

RM menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya membuat gambar bangunan tersebut menjadi tiga 

bangunan persegi panjang kemudian menentukan panjang dan lebarnya pada masing-

masing bangunan. Untuk menentukan Luas persegi panjang peserta didik 

menggunakan rumus Luas dengan mengalikan panjang dan lebarnya. Subjek RM 

hanya menggunakan cara itu untuk menjawab soal tersebut dan tidak mencoba cara 

lain. 

Pada tahap menerapkan, subjek RM melaksanakan strategi metakognisi 

monitoringdan kontrol. Berikut analisis data dari hasil tes tertulis dan wawancara 

terhadap subjek RM terkait strategi metakognisi pada tahap menerapkan. 

2PE9 :  
 
2RM9 : Mengetahui sisi-sisi yang belum diketahui 

2PE10 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
2RM10: Mencari Luasnya dulu yaitu  L1 =40 cm2, L2 = 40 cm2 , dan L3= 135 cm2 

2PE11   : Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? 
2RM11:  
 
2PE12   : Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
2RM12: Tidak ada...saya hanya menggunakan cara ini. 
2PE13: Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
2RM13: InsyaAllah benar. (sangat yakin) 
2PE14: Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
2RM14 : Yakin, karena sudah sesuai rumusnya. (yakin) 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Gambar 4.14 Jawaban tertulis 2 subjek RM terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek RM. Langkah–

langkah yang subjek RM gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya membuat gambar bangunan tersebut menjadi tiga 

bangunan persegi panjang kemudian menentukan panjang dan lebarnya pada masing-

masing bangunan. Setelah itu mencari setiap Luas bangunan dan selanjutnya mencari 

Luas totalnya dengan menjumlahkan setiap luas bangunan dan yang terakhir mencari 

Keliling dengan menjumlahkan setiap sisi-sisinya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

langkah-langkah yang dipakai oleh subjek RM sudah sesuai untuk memecahkan 

masalah tersebut. Melihat dari langkah-langkah yang dipakai sudah sesuai. Subjek 

RM mengecek kembali hasil jawabnya sebelum dikumpulkan ke peneliti. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 



 

 
 

Subjek RM menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara rasional. 

Hal ini dilihat pada jawaban subjek RM yang menggunakan rumus luas persegi 

panjang dengan mengalikan panjang dan lebarnya. Jadi dapatkan dikatakan bahwa 

pendekatan pemecahan rasional yaitu dimana peserta didik dalam memecahkan atau 

mengerjakan soal menggunakan rumus-rumus yang sudah diketahuinya sebagai 

pendekatan dalam menentukan komponen-komponen dari soal. 

3) Justifikasi 

 Berdasarkan data wawancara berkaitan dengan masalah yang pertama, subjek 

RM melaksanakan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Justifikasi 

yang dilaksanakan subjek RM dalam pemecahan masalah yang pertama dilakukan 

secara rasional karena lebih menggunakan logika dari pada trial and error atau 

informasi dalam persepsi semata. Ini dapat diketahui dengan mengidentifikasi 

percakapan peneliti dengan peserta didik pada penerapan langkah yang digunakan 

dalam memecahkan masalah. 

4) Triangulasi data 

Triangulasi data dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang di 

peroleh dengan cara membandingkan data dari kedua wawancara. Hasil triangulasi 

data subjek RM pada Tabel 4.3 berikut. 

  



 

 
 

 

Tabel 4.3 Hasil Triangulasi Subjek RM 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

 
 
 

Strategi 
metakognisi 
(Planning, 

Monitoring dan 
kontrol) 

Subjek RM melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek RM melakukan 
monitoring dan kontrol terhadap 
informasi baru bahwa bangunan 
tersebut dapat dibagi menjadi 3 
bangunan. 

 

Subjek RM melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek RM melakukan 
monitoring dan kontrol terhadap 
informasi baru bahwa rumus 
Luas persegi panjang dapat 
digunakan untuk memecahkan 
masalah.  

 
 

Faktor EC 
 

Pengambilan Data 1 
 

Pengambilan Data 2 

Strategi 
metakognisi 
(Planning, 

Monitoring dan 
kontrol) 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek RM menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan subjek 
RM melakukan kontrol terhadap 
langkah tersebut dengan 
mereview kembali jawabannya. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek RM menentukan 
langkah-langkah yang akan 
digunakan untuk memecahkan 
masalah. 

3. Pada tahapan merencanakan 
subjek RM melakukan kontrol 
terhadap langkah tersebut 
dengan mereview kembali 
jawabanya. 

Pendekatan 
Pemecahan 

Masalah 

Subjek RM menggunakan 
pendekatan pemecahan masalah 
dominan rasional.  

Subjek RM menggunakan 
pendekatan pemecahan masalah 
dominan rasional. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Justifikasi 

Subjek RM melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek RM melakukan justifikasi 
terhadap masalah dari soal  dan 
yang ditanyakan soal pada 
percakapan seperti pada 
percakapan 1PE1-1RM1. 

2. Subjek RM melakukan justifikasi 
tehadap langkah –langkah yang 
akan digunakan 1PE6-1RM6. 

3. Subjek RM melakukan justifikasi 
terhadap penerapan langkah–
langkah seperti pada percakapan 
1PE14-1RM14 dan 1PE15-
1RM15. 

4. Subjek RM melakukan justifikasi 
terhadap solusi dari masalah 
seperti pada percakapan 1PE16-
1RM16. 

Subjek RM melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek RM melakukan 
justifikasi terhadap masalah dari 
soal  dan yang ditanyakan soal 
pada percakapan seperti pada 
percakapan 2PE1-2RM1. 

2. Subjek RM melakukan 
justifikasi tehadap langkah–
langkah yang akan digunakan 
2PE6-2RM6. 

3. Subjek RM melakukan 
justifikasi terhadap penerapan 
langkah–langkah seperti pada 
percakapan 2PE12-2RM12 dan 
2PE13-2RM13. 

4. Subjek RM melakukan 
justifikasi terhadap solusi dari 
masalah seperti pada 
percakapan 2PE14-2RM14. 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diuraikan data sebagai berikut : 

1) Stategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek RM melaksanakan strategi metakognisi pada tahap mengekplorasi, 

merencanakan dan menerapkan. Pada tahapan mengekplorasi, subjek RM melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap informasi baru seperti menentukan sisi-sisi nya. 

Pada tahap merencanakan, subjek RM menentukan langkah-langkah yang akan 

digunakan unuk memecahkan masalah. Pada tahapan menerapkan, subjek RM 

melakukan monitoringpada langkah awal dan  melakukan kontrol terhadap langkah 

selanjutnya. 

  



 

 
 

 
2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

Subjek RM menggunakan pendekatan pemecahan masalah dominan rasional 

yaitu dimana subjek RM menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan rumus yang sudah diketahui subjek untuk memecahkan masalah. 

3) Justifikasi 

Subjek RM melakukan justifikasi pada tahapan pemecahan masalah. Subjek 

RM melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang diungkapkan oleh subjek. 

Subjek RM melakukan justifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari soal dan 

rumus. Subjek RM juga melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan 

digunakan subjek untuk menjawab soal. Subjek RM melakukan justifikasi terhadap 

penerapan langkah-langkah pada tahap merencanakan. Subjek RM juga melakukan 

justifikasi terhadap solusi yang ia peroleh. Secara keseluruhan subjek RM 

melaksanakan pendekatan pemecahan masalah dan justifikasi secara rasional. 

B.Analisis data terhadap peserta didik Field dependent pada soal pertama 

1. Analisis data tertulis dan wawancara terhadap FD.1 

a) Data tertulis dan wawancara 1 

1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek OT melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah yang 

pertama terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. Berikut 

data hasil tes tertulis dan wawancara subjek OT terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi. 



 

 
 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

1PE1 : Ok..Untuk soal nomor satu ..Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut ? 
1OT1 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? Jelaskan 
1PE2 : x=17 cm, y= 23 cm dan  menentukan Luas dan Keliling bangunan. 
1OT2 : Ada..panjang di kali lebar untuk rumus Luas persegi panjang. 
1PE3 : Apakah masih ada rumus lain? 
1OT3 : Gak ada. (ragu-ragu) 
1PE4 :  
 
1OT4 : Hmm...Ada. 
1PE5 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
1OT5 : Iya..bisa. (agak ragu-ragu) 

 
 

Gambar 4.15 Jawaban tertulis 1 subjek OT  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.15, subjek OT 

memperoleh informasi baru  bahwa x= 17 cm dan y= 23 cm dan  rumus Luas persegi 

panjang. Informasi baru yang diperoleh subjek OT masih dalam kontek permasalahan 

dan digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek OT 

melakukan monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan melanjutkan ke tahap 

merencanakan (planning). 

Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek OT melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal pertama, 



 

 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, langkah–langkah apa yang kamu 
gunakan untuk mengerjakan soal? 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Pertama cari sisi –sisi nya dulu...terus cari Luas persegi panjang dengan 
mengalikan panjang dengan lebar 

berikut kegiatan subjek OT dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

1PE6 :   
 
1OT6 :  
 
1PE7  : Terus apa langkah selanjutnya? 
1OT7 : Menentukan Luas semuanya. 
1PE8  : Terus...setelah itu? 
1OT8 : Sudah. 
1PE9  : Bagaimana mencari keliling? 
1OT9 : Hmm belum tau (agak bingung) 
1PE10 :  
 
1OT10: Tidak ada. 

 

 

Gambar 4.16 Jawaban tertulis 1 subjek OT terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.16, bahwa subjek 

OT menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menentukan panjang dan lebarnya pada masing-

masing bangunan untuk menentukan Luas persegi panjang kemudian menentukan 

Luas semuanya. Subjek OT hanya menjelaskan langkah-langkah mencari Luas 



 

 
 

Baiklah, pertanyaan selanjutnya....Apa langkah pertama  yang  kamu 
lakukan ? 
 

bangunan tetapi pada saat peneiliti tanya tentang mencari keliling bangunan subjek 

OT tidak dapat menjawabnya. Hal ini mengindikasikan subjek OT kurang melakukan 

kontrol terhadap langkah-langkah yang akan digunkan. 

Pada tahap selanjutnya yaitu menerapkan, berikut analisis data dari hasil tes 

tertulis dan wawancara terhadap subjek OT terkait strategi metakognisi pada tahap 

menerapkan. 

1PE11 :  
 
1OT11 : Mencari sisi-sisi yang belum diketahui  
1PE12 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
1OT12 : Mencari Luasnya dulu yaitu  L1 =40 cm2, L2 = 40 cm2dan L3= 135 cm2 

1PE13 : Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? 
1OT13 : Jumlahkan L1 + L2+ L3  = 215 cm2. 
1PE14 : Bagaimana mencari keliling nya? 
1OT14 : Gak tau.. 
1PE15 : Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
1OT15 : Tidak ada...saya hanya tau cara ini. 
1PE16 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
1OT16 : Sudah 
1PE17 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
1OT17 : Yakin aja (ragu-ragu) 
 

 
 

Gambar 4.17 Jawaban tertulis 1 subjek OT terkait strategi metakognisi pada 
tahap menerapkan 

 



 

 
 

 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek OT. Langkah–

langkah yang subjek OT gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal. Setelah itu mencari setiap Luas bangunan dan selanjutnya 

mencari Luas totalnya dengan menjumlahkan setiap Luas bangunan dan yang terakhir 

mencari Kelilingnya. Subjek OT memperoleh Luas 215 cm2dan Keliling 74.000. 

Hasil Keliling yang di peroleh subjek OT merupakan jawaban yang salah. Hal ini 

diindikasikan bahwa subjek OT kurang melakukan monitoring terhadap langkah-

langkah dan perhitungan dalam memecahkan masalah. Subjek OT juga tidak 

melakukan kontrol dalam memecahkan masalah. Ini dilihat dari lembar  jawaban 

subjek OT yang tidak sesuai langkah–langkah pemecahan masalah. Misalnya subjek 

OT tidak menggambarkan bangunan yang sudah diketahui sisi-sisinya terlebih dahulu 

dilembar jawabanya. Sehingga kurangnya monitoring juga mengakibatkan kurangnya 

kontrol dalam menjawab soal. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

Subjek OT menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara rasional 

yaitu dimana subjek OT menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan rumus yang sudah diketahui subjek untuk memecahkan masalah, ini 

telihat pada percakapan 1PE6–1OT7. Tetapi subjek OT kurang melakukan 

monitirong dan kontrol terhadap langkah-langkah dalam pemecahan masalah 

sehingga subjek OT tidak mampu menjawab Keliling denah bangunan yang ditanya 

kan. 

3) Justifikasi 



 

 
 

Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban mengenai soal pertama. 

Subjek OT melakukan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Pada 

tahap membaca, subjek OT melakukan justifikasi trhadap masalah dari soal yang 

diungkapkan oleh subjek. Pada tahap menganalisis, subjek OT melakukan justifikasi 

terhadap informasi baru yang diperoleh dari soal dan rumus. Subjek OT juga 

melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan digunakan subjek untuk 

menjawab soal. Subjek OT melakukan justifikasi terhadap penerapan langkah-

langkah pada tahap merencanakan. Subjek OT juga melakukan justifikasi terhadap 

solusi yang ia peroleh.  

Justifikasi yang dilakukan oleh subjek OT dapat dikatakan secara rasional, 

misalnya pada saat peneliti bertanya tentang rumus Keliling dan bagaimana mencari 

kelilingnya terlihat pada percakapan 1PE6-1OT7 subjek OT dapat menjelaskannya 

secara rasional yaitu menggunakan rumus Luas persegi panjang yang sudah subjek 

ketahui. Hal ini mengindikasikan subjek OT memberikan justifikasi secara rasional 

karena subjek OT lebih menggunakan logika dari pada trial and error atau informasi 

dalam bentuk persepsi semata.  

b)Data tertulis dan wawancara 2 

1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 
Subjek OT melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang pertama terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek OT terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 



 

 
 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

2PE1 : Ok.Untuk soal nomor satu ..Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut ? 
2OT1 : � � 17	��, y = 23 cm dan  menentukan Luas dan Keliling bangunan. 
2PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? Jelaskan 
2OT2 : Ada..panjang dikali lebar untuk rumus Luas persegi panjang 
2PE3 : Apakah masih ada rumus lain? 
2OT3 : Ada...Keliling dengan menambahkan sisi-sisinya 
2PE4 :  
 
2OT4 : Ada. 
2PE5 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
2OT5 : Iya..(ragu-ragu) 

 

 
Gambar 4.18 Jawaban tertulis 2 subjek OT  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.18, subjek OT 

memperoleh informasi baru  bahwa x= 17 cm dan y = 23 cm dan  rumus Luas persegi 

panjang. Informasi baru yang diperoleh subjek OT masih dalam kontek permasalahan 

dan digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek OT 

melakukan monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan melanjutkan ke tahap 

merencanakan (planning). 

Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek OT melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal pertama, 

berikut kegiatan subjek OT dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan  



 

 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, langkah – langkah apa yang kamu 
gunakan untuk mengerjakan soal? 
 

Menurut kamu, Apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Langkah–langkahnya mengalikan panjang dan lebarnya untuk mencari 
Luas persegi panjang. 

 

 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik 

terkait strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

2PE6 :   
 
2OT6 :  
 
2PE7  : Terus apa langkah selanjutnya? 
2OT7 : Menentukan Keliling dengan menjumlahkan semua sisinya. 
2PE8  : Terus...setelah itu? 
2OT8 : Sudah. 
2PE9 :  
 
2OT9 : Tidak ada. 
 

 
Gambar 4.19 Jawaban tertulis 2 subjek OT terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.19, bahwa subjek 

OT menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menentukan panjang dan lebarnya pada 

masingmasing bangunan untuk menentukan Luas persegi panjang kemudian 

menentukan Luas semuanya. Subjek OT menjelaskan langkah–langkah dalam 

mencari Keliling tetapi dilembar jawaban subjek OT tidak mengisi hasil Keliling. 



 

 
 

Baiklah, pertanyaan selanjutnya....Apa langkah pertama  yang  kamu 
lakukan ? 

Pada tahap selanjutnya yaitu menerapkan, berikut analisis data dari hasil tes 

tertulis dan wawancara terhadap subjek OT terkait strategi metakognisi pada tahap 

menerapkan. 

2PE10 :  
 
2OT10 : Mencari sisi-sisi yang belum diketahui 
2PE11 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
2OT11 : Mencari Luasnya dulu yaitu  L1 =40 cm2, L2 = 40 cm2 , dan L3= 135 cm2 

2PE12 : Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? 
2OT12 : Jumlahkan L1 + L2+ L3  = 215 cm2. 
2PE13 : Bagaimana mencari keliling nya? 
2OT13 : (tidak dijawab) 
2PE14 : Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
2OT14 : Tidak ada...saya hanya tau cara ini. 
2PE15  : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
2OT15: Sudah 
2PE16  : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
2OT16: yakin aja (ragu-ragu) 
 

 
 

Gambar 4.20  Jawaban tertulis 2 subjek OT terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek OT. Langkah–

langkah yang subjek OT gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal. Setelah itu mencari setiap Luas bangunan dan selanjutnya 

mencari Luas totalnya dengan menjumlahkan setiap luas bangunan. Subjek OT tidak 



 

 
 

dapat menjawab tentang keliling. Hal ini diindikasikan bahwa subjek OTkurang 

melakukan monitoring terhadap langkah-langkah dan perhitungan dalam 

memecahkan masalah. Subjek OT juga tidak melakukan kontrol dalam memecahkan 

masalah. Ini dilihat dari lembar  jawaban subjek OT yang tidak sesuai langkah–

langkah pemecahan masalah. Misalnya subjek OT tidak menggambarkan bangunan 

yang sudah diketahui sisi-sisinya terlebih dahulu dilembar jawabanya sehingga 

mengakibatkan subjek OT tidak mampu menjawab Keliling denah bangunan yang 

ditanyakan soal. Sehingga kurangnya monitoring juga mengakibatkan kurangnya 

kontrol  dalam menjawab soal. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 
Subjek OTmenggunakan pendekatan pemecahan masalah dikatakan rasional 

yaitu dimana subjek OT menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan rumus yang sudah diketahui subjek untuk memecahkan masalah, ini 

telihat pada percakapan 2PE6–2OT7.Tetapi subjek OT kurang melakukan 

monitirongdan kontrol terhadap langkah-langkah dalam pemecahan masalah sehingga 

subjek OT tidak mampu menjawab Keliling denah bangunan yang ditanya kan. 

3) Justifikasi 

Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban mengenai soal pertama. 

Subjek OT melakukan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Pada 

tahap membaca, Subjek OT melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang 

diungkapkan oleh subjek. Pada tahap menganalisis, Subjek OT melakukan justifikasi 

terhadap informasi baru yang diperoleh dari soal. Subjek OT juga melakukan 



 

 
 

justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan digunakan subjek untuk menjawab 

soal. Subjek OT melakukan justifikasi terhadap penerapan langkah-langkah.Pada 

tahap merencanakan. Subjek OT juga melakukan justifikasi terhadap solusi yang ia 

peroleh.  

Justifikasi yang dilakukan oleh subjek OT dapat dikatakan secara rasional, 

misalnya pada saat peneliti bertanya tentang rumus Keliling dan bagaimana mencari 

Kelilingnya terlihat pada percakapan 2PE6-2OT7. Hal ini mengindikasiakan subjek 

OT memberikan justifikasi secara rasional karena subjek OT lebih menggunakan 

logika dari pada trial and error yaitu dimana subjek OT menggunakan rumus yang 

sudah ia ketahui sebelumnya. Walaupun begitu tidak semua pendekatan pemecahan 

masalah dan justifikasi yang dilakukan subjek OT secara rasional tetapi ada juga 

secara empiris misalnya pada percakapan 2PE13-2OT17karena subjek OT tidak 

mampu menjawab keliling yang ditanyakan. Secara keseluruhan subjek OT 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah dan justifikasi dominan rasional. 

4) Triangulasi data 

 Triangulasi data dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang di 

peroleh dengan cara membandingkan data dari kedua wawancara. Hasil triangulasi 

data subjek OT pada Tabel 4.4sebagai berikut 

  



 

 
 

 

Tabel 4.4Hasil Triangulasi Subjek OT 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

 

 

 
 
 
 

Strategi 
metakognisi 
(Planning, 

Monitoring dan 
kontrol) 

Subjek OT melaksanakan 
strategi metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan 
dan menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek OT melakukan 
monitoring dan kotrol 
terhadap informasi baru 
bahwa bangunan tersebut 
dapat dibagi menjadi 3 
bangunan. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek OT menentukan 
langkah-langkah yang akan 
digunakan untuk memecahkan 
masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan 
subjek OT tidak melakukan 
monitoring sehingga ini 
mengakibatkan subjek OT 
juga tidak melakukan kontrol 
terhadap langkah yang 
digunakan. 

Subjek OT melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek OT melakukan monitoring 
dan kotrol terhadap informasi 
baru bahwa rumus Luas persegi 
panjang dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek OT menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan subjek 
OT tidak melakukan monitoring 
sehingga ini mengakibatkan 
subjek OT juga tidak melakukan 
kontrol terhadap langkah yang 
digunakan. 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

Pendekatan 
Pemecahan 

Masalah 

Subjek OT menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
dominan  rasional. 

Subjek OT menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
dominan rasional. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justifikasi 

Subjek OT melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan 
masalah. 

1. Subjek OT melakukan 
justifikasi terhadap masalah 
dari soal  dan yang ditanyakan 
soal pada percakapan seperti 
pada percakapan 1PE1-1OT1. 

2. Subjek OT melakukan 
justifikasi tehadap langkah–
langkah yang akan digunakan 
1PE7-1OT7. 

3. Subjek OT melakukan 
justifikasi terhadap penerapan 
langkah–langkah seperti pada 
percakapan 1PE15-1OT15 dan 
1PE16-1OT16. 

4. Subjek OT melakukan 
justifikasi terhadap solusi dari 
masalah seperti pada 
percakapan 1PE17-1OT17 

Subjek OT melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek OT melakukan justifikasi 
terhadap masalah dari soal  dan 
yang ditanyakan soal pada 
percakapan seperti pada 
percakapan 2PE1-2OT1. 

2. Subjek OT melakukan justifikasi 
tehadap langkah–langkah yang 
akan digunakan 2PE7-2OT7 . 

3. Subjek OT melakukan justifikasi 
terhadap penerapan langkah–
langkah seperti pada percakapan 
2PE14-2OT14 dan 2PE15-
2OT15. 

4. Subjek OT melakukan justifikasi 
terhadap solusi dari masalah 
seperti pada percakapan 2PE16-
2OT16. 

 
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diuraikan data sebagai berikut : 
1) Stategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek OT melaksanakan strategi metakognisi pada tahap mengekplorasi, 

merencanakan dan menerapkan. Pada tahapan mengekplorasi, subjek OT melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap informasi baru seperti menentukan sisi-sisi nya. 

Pada tahap merencanakan, subjek OT menentukan langkah-langkah yang akan 

digunakan unuk memecahkan masalah. Pada tahapan menerapkan, subjek OT  kurang 

melakukan monitoringpada langkah awal sehingga mengakibatkan kurangnya  

melakukan kontrol terhadap langkah selanjutnya. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Subjek OTmenggunakan pendekatan pemecahan masalah dominan ke rasional 

yaitu dimana subjek OT menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 



 

 
 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

menggunakan rumus yang sudah diketahui subjek untuk memecahkan masalah dari 

pada trial and erroratau informasi dalam bentuk persepsi semata.  

3) Justifikasi 

 Subjek OT melakukan justifikasi pada tahapan pemecahan masalah. Subjek 

OT melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang diungkapkan oleh subjek. 

Subjek OT melakukan justifikasi terhadap infomasi yang diperoleh dari soal dan 

rumus. Subjek OT juga melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan 

digunakan subjek untuk menjawab soal. Subjek OT melakukan justifikasi terhadap 

penerapan langkah-langkah pada tahap menerapkan. Subjek OT juga melakukan 

justifikasi terhadap solusi yang ia peroleh. Secara keseluruhan subjek OT 

melaksanakan pendekatan pemecahan masalah dan justifikasi dominan rasional. 

2. Analisis data tertulis dan wawancara terhadap Subjek SU 

a) Data tertulis dan wawancara 1 

 1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek SU melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang pertama terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek SU terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 

1PE1 : Ok..Untuk soal nomor satu...Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut ? 
1SU1 :  x = 17 cm, y = 23 cm  menentukan Luas dan Keliling bangunan. 
1PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? Jelaskan 
1SU2 : Ada..panjang di kali lebar untuk rumus Luas persegi panjang 
1PE3 : Apakah masih ada rumus lain? 
1SU3 : Gak ada lagi. (ragu-ragu) 
1PE4 :  



 

 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, Langkah–langkah apa yang kamu gunakan 
untuk mengerjakan soal? 
 

 
1SU4 : Ada. 
1PE5 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
1SU5 : Iya..bisa. (agak ragu-ragu) 
 

 
Gambar 4.21 Jawaban tertulis 1 subjek SU  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.21, subjek SU 

mengekplorasi  bahwa x= 17 cm dan y = 23 cm dan yang ditanyakan soal adalah Luas 

dan Keliling bangunan. Informasi baru yang diperoleh subjek SU masih dalam kontek 

permasalahan dan digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan 

bahwa subjek SU melakukan monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan 

melanjutkan ke tahap merencanakan (planning). 

Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek SU melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah  yang ada disoal 

pertama, berikut kegiatan subjek SU dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis 

berdasarkan wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik 

terkait strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

1PE6 :   
 
1SU6 : Pertama cari sisi–sisi nya dulu 



 

 
 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Baiklah, pertanyaan selanjutnya....Apa langkah pertama  yang  kamu 
gunakan ? 
 

1PE7 : Terus apa langkah selanjutnya? 
1SU7 : Terus cari Luas persegi panjang dengan mengalikan panjang dengan lebar 
1PE8  : Terus...setelah itu? 
1SU8 : Cari keliling 
1PE9  : Bagaimana mencari keliling? 
1SU9 : Menambahkan semua sisinya. 
1PE10 :  
 
1SU10 : gak ada 
 

 

Gambar 4.22 Jawaban tertulis 1 subjek SU terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.22, bahwa subjek 

SU menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menentukan panjang dan lebarnya pada masing-

masing bangunan untuk menentukan Luas persegi panjang kemudian menentukan 

Luas semuanya dan menambahkan sisi-sisinya untuk mencari kelilingnya. 

Pada tahap selanjutnya yaitu menerapkan, berikut analisis data dari hasil tes 

tertulis dan wawancara terhadap subjek SU terkait strategi metakognisi pada tahap 

menerapkan. 

1PE11 :  
 
1SU11 : Mencari sisi-sisi yang belum diketahui  
1PE12 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
1SU12 : Mencari Luasnya dulu yaitu  L1 =40 cm2, L2 = 40 cm2 , dan L3= 135 cm2 

1PE13 : Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? 



 

 
 

1SU13 : Jumlahkan L1 + L2+ L3  = 215 cm2. 
1PE14 : Bagaimana mencari Keliling nya? 
1SU14 : Menambahkan sisi-sisinya 
1PE15 : Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
1SU15 : Nggak ada. 
1PE16 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
1SU16 : InsyaAllah benar 
1PE17 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
1SU17 : yakin aja (ragu-ragu) 
 

 
 
Gambar 4.23  Jawaban tertulis 1 subjek SU terkait strategi metakognisi pada 
tahap menerapkan 
 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek SU. Langkah–

langkah yang subjek SU gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal. Setelah itu mencari setiap Luas bangunan dan selanjutnya 

mencari Luas totalnya dengan menjumlahkan setiap luas bangunan dan yang terakhir 

mencari Kelilingnya. Subjek SU memperoleh Luas 215 cm2 dan Keliling 74.000. 

Hasil Keliling yang di peroleh subjek SU merupakan jawaban yang salah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa  subjek SU kurang melakukan monitoringterhadap langkah-

langkah dan perhitungan dalam memecahkan masalah. Subjek SU juga tidak 

melakukan kontrol dalam memecahkan masalah. Ini dilihat dari lembar  jawaban 

subjek SU yang tidak sesuai langkah–langkah pemecahan masalah. Misalnya subjek 



 

 
 

SU tidak menggambarkan bangunan yang sudah diketahui sisi-sisinya terlebih dahulu 

dilembar jawabanya. Sehingga kurangnya monitoring juga mengakibatkan kurangnya 

kontrol  dalam menjawab soal. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 
 Subjek SUmenggunakan pendekatan pemecahan masalah secara rasional yaitu 

dimana subjek SU menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan rumus yang sudah diketahui subjek untuk memecahkan masalah, ini 

telihat pada percakapan 1PE6–1SU7. Tetapi subjek SU kurang melakukan 

monitoringdan kontrol terhadap langkah-langkah dalam pemecahan masalah. 

3) Justifikasi 
Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban mengenai soal pertama. 

Subjek SU melakukan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Pada 

tahap membaca, Subjek SU melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang 

diungkapkan oleh subjek. Pada tahap menganalisis, Subjek SU melakukan justifikasi 

terhadap informasi baru yang diperoleh dari soal dan rumus. Subjek SU juga 

melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan digunakan subjek untuk 

menjawab soal. Subjek SU melakukan justifikasi terhadap penerapan langkah-

langkah pada tahap merencanakan. Subjek SU juga melakukan justifikasi terhadap 

solusi yang ia peroleh.  

Justifikasi yang dilakukan oleh subjek SU dapat dikatakan dominan ke  

rasional, misalnya pada saat peneliti bertanya tentang rumus Keliling dan bagaimana 

mencari Kelilingnya terlihat pada percakapan 1PE6-1SU7 subjek SU dapat 

menjelaskannya secara rasional yaitu menggunakan rumus Luas persegi panjang yang 



 

 
 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

sudah subjek ketahui. Hal ini mengindikasikan subjek SU memberikan justifikasi 

dominan rasional karena subjek SU lebih menggunakan logika dari pada trial and 

error atau informasi dalam bentuk persepsi semata.  

b) Data tertulis dan wawancara 2 

 1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek SU melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang pertama terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek SU terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 

2PE1 : Ok..Untuk soal nomor satu ..Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut ? 
2SU1 : x= 17 cm, y = 23 cm dan  menentukan Luas dan Keliling bangunan. 
2PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? Jelaskan 
2SU2 : Ada..panjang di kali lebar  untuk rumus Luas persegi panjang 
2PE3 : Apakah masih ada rumus lain? 
2SU3 : Ada...Keliling dengan menambahkan sisi-sisinya 
2PE4 :  
 
2SU4 : Ada. 
2PE5 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
2SU5 : Iya..(ragu-ragu) 
 

 
Gambar 4.24 Jawaban tertulis 2 subjek SU  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengeksplorasi 



 

 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, langkah–langkah apa yang kamu 
gunakan untuk mengerjakan soal? 
 

Menurut kamu, Apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Langkah–langkahnya mengalikan panjang dan lebarnya untuk mencari 
Luas persegi panjang. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.24, subjek SU 

mengekplorasi  bahwa x= 17 cm dan y= 23 cm dan yang ditanyakan soal adalah Luas 

dan Keliling bangunan. Informasi baru yang diperoleh subjek SU masih dalam kontek 

permasalahan dan digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan 

bahwa subjek SU melakukan monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan 

melanjutkan ke tahap merencanakan (planning). 

Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek SU melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal pertama, 

berikut kegiatan subjek SU dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

2PE6 :   
 
 
2SU6 :  
 
2PE7  : Terus apa langkah selanjutnya? 
2SU7 : Menentukan Keliling dengan menjumlahkan semua sisinya. 
2PE8  : Terus...setelah itu? 
2SU8 : Sudah. 
2PE9   :  
 
2SU9  : Tidak ada. 
 

 



 

 
 

Baiklah, pertanyaan selanjutnya....Apa langkah pertama  yang  kamu 
lakukan ? 
 

Gambar 4.25 Jawaban tertulis 2 subjek SU terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.25, bahwa subjek 

SU menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menentukan panjang dan lebarnya pada masing-

masing bangunan untuk menentukan Luas persegi panjang kemudian menentukan 

Luas semuanya. Subjek SU menjelaskan langkah–langkah dalam mencari Keliling 

tetapi dilembar jawaban subjek SU tidak mengisi hasil Keliling. 

Pada tahap selanjutnya yaitu menerapkan, berikut analisis data dari hasil tes 

tertulis dan wawancara terhadap subjek SU terkait strategi metakognisi pada tahap 

menerapkan. 

2PE10 :  
 
2SU10 : Mencari sisi-sisi yang belum diketahui 
2PE11 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
2SU11 : Mencari Luasnya dulu yaitu  L1 =40 cm2, L2 = 40 cm2 , dan L3= 135 cm2 

2PE12 : Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? 
2SU12 : Jumlahkan L1 + L2+ L3  = 215 cm2. 
2PE13 : Bagaimana mencari Keliling nya? 
2SU13 :  (tidak dijawab) 
2PE14 : Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
2SU14 : Tidak ada...saya hanya tau cara ini. 
2PE15 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
2SU15 : Sudah 
2PE16 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
2SU16 : yakin aja (ragu-ragu) 
 



 

 
 

 
 

Gambar 4.26  Jawaban tertulis 2  subjek SU terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek SU. Langkah–

langkah yang subjek SU gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal. Setelah itu mencari setiap Luas bangunan dan selanjutnya 

mencari Luas semuanya dengan menjumlahkan setiap luas bangunan. Subjek SU 

tidak dapat menjawab tentang Keliling. Hal ini diindikasikan bahwa subjek SU 

kurang melakukan monitoring terhadap langkah-langkah dan perhitungan dalam 

memecahkan masalah. Subjek SU juga tidak melakukan kontrol dalam memecahkan 

masalah. Ini dilihat dari lembar  jawaban subjek SU yang tidak sesuai langkah–

langkah pemecahan masalah. Misalnya subjek SU tidak menggambarkan bangunan 

yang sudah diketahui sisi-sisinya terlebih dahulu dilembar jawabanya sehingga 

mengakibatkan subjek SU tidak mampu menjawab Keliling denah bangunan yang 

ditanyakan soal. Sehingga kurangnya monitoring juga mengakibatkan kurangnya 

kontrol  dalam menjawab soal. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 



 

 
 

 Subjek SUmenggunakan pendekatan pemecahan masalah dikatakan rasional 

yaitu dimana subjek SU menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan rumus yang sudah diketahui subjek untuk memecahkan masalah, ini 

telihat pada percakapan 2PE6–2SU7. Tetapi subjek SU kurang melakukan 

monitoringdan kontrol terhadap langkah-langkah dalam pemecahan masalah sehingga 

subjek SU tidak mampu menjawab keliling denah bangunan yang ditanyakan. 

3) Justifikasi 

Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban mengenai soal pertama. 

Subjek SU melakukan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Pada 

tahap membaca, Subjek SU melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang 

diungkapkan oleh subjek. Pada tahap menganalisis, subjek SU melakukan justifikasi 

terhadap informasi baru yang diperoleh dari soal. Subjek SU juga melakukan 

justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan digunakan subjek untuk menjawab 

soal. Subjek SU melakukan justifikasi terhadap penerapan langkah-langkah. Pada 

tahap merencanakan. Subjek SU juga melakukan justifikasi terhadap solusi yang ia 

peroleh.  

Justifikasi yang dilakukan oleh subjek SU dapat dikatakan secara rasional, 

misalnya pada saat peneliti bertanya tentang rumus Keliling dan bagaimana mencari 

Kelilingnya terlihat pada percakapan 2PE6-2SU7. Hal ini mengindikasikan subjek 

SU memberikan justifikasi secara rasional karena subjek SU lebih menggunakan 

logika dari pada trial and error yaitu dimana subjek SU menggunakan rumus yang 

sudah ia ketahui sebelumnya. Walaupun begitu tidak semua pendekatan pemecahan 



 

 
 

masalah dan justifikasi yang dilakukan subjek SU secara rasional tetapi ada juga 

secara empiris misalnya pada percakapan 2PE12-2SU16 karena subjek SU tidak 

mampu menjawab Keliling yang ditanyakan. Secara keseluruhan subjek SU 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah dan justifikasi dominan rasional. 

4) Triangulasi data 

 Triangulasi data dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang di 

peroleh dengan cara membandingkan data dari kedua wawancara. Hasil triangulasi 

data subjek SU pada Tabel 4.5 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5Hasil Triangulasi Subjek SU 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

 

 

 

Strategi 
metakognisi 
(Planning, 

Monitoring dan 
kontrol 

Subjek SU melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan 
dan menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek SU melakukan 
monitoring dan kontrol terhadap 
informasi baru bahwa bangunan 
tersebut dapat dibagi menjadi 3 
bangunan. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek SU menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan 
subjek SU tidak melakukan 
monitoring sehingga ini 
mengakibatkan subjek SU juga 
tidak melakukan kontrol 
terhadap langkah yang 
digunakan. 

Subjek SU melaksanakan 
strategi metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan 
dan menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek SU melakukan 
monitoring dan kontrol 
terhadap informasi baru bahwa 
rumus Luas persegi panjang 
dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek SU menentukan 
langkah-langkah yang akan 
digunakan untuk memecahkan 
masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan 
subjek SU tidak melakukan 
monitoring sehingga ini 
mengakibatkan subjek SU 



 

 
 

. juga tidak melakukan kontrol 
terhadap langkah yang 
digunakan. 

Pendekatan 
Pemecahan 

Masalah 

Subjek SU menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
dominan  rasional. 

Subjek SU menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
dominan rasional. 

 
 
 
 

Justifikasi 

Subjek SU melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek SU melakukan 
justifikasi terhadap masalah dari 
soal  dan yang ditanyakan soal 
pada percakapan seperti pada 
percakapan 1PE1-1SU1.  

2. Subjek SU melakukan 
justifikasi tehadap langkah–
langkah yang akan digunakan 
1PE7-1SU7 

Subjek SU melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan 
masalah. 

1. Subjek SU melakukan 
justifikasi terhadap masalah 
dari soal  dan yang ditanyakan 
soal pada percakapan seperti 
pada percakapan 2PE1-2SU1. 

2. Subjek SU melakukan 
justifikasi tehadap langkah–
langkah yang akan digunakan 
2PE7-2SU7. 

 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

 
 
 

Justifikasi 

3. Subjek SU melakukan 
justifikasi terhadap penerapan 
langkah–langkah seperti pada 
percakapan 1PE15-1SU15 dan 
1PE16-1SU16. 

4. Subjek SU melakukan 
justifikasi terhadap solusi dari 
masalah seperti pada 
percakapan 1PE17-1SU17. 

3. Subjek SU melakukan 
justifikasi terhadap penerapan 
langka –langkah seperti pada 
percakapan 2PE14-2SU14 dan 
2PE15-2SU15. 

4. Subjek SU melakukan 
justifikasi terhadap solusi dari 
masalah seperti pada 
percakapan 2PE16-2SU16.   

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diuraikan data sebagai berikut : 



 

 
 

1) Stategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol ) 

Subjek SU melaksanakan strategi metakognisi pada tahap mengekplorasi, 

merencanakan dan menerapkan. Pada tahapan mengekplorasi, subjek SU melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap informasi baru seperti menentukan sisi-sisi nya. 

Pada tahap merencanakan, subjek SU menentukan langkah-langkah yang akan 

digunakan unuk memecahkan masalah. Pada tahapan menerapkan, subjek SU  kurang 

melakukan monitoringpada langkah awal sehingga mengakibatkan kurangnya  

melakukan kontrol terhadap langkah selanjutnya. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Subjek SUmenggunakan pendekatan pemecahan masalah dominan ke rasional 

yaitu dimana subjek SU menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan rumus yang sudah diketahui subjek untuk memecahkan masalah dari 

pada trial and erroratau informasi dalam bentuk persepsi semata.  

3) Justifikasi 
 Subjek SU melakukan justifikasi pada tahapan pemecahan masalah. Subjek 

SU melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang diungkapkan oleh subjek. 

Subjek SU melakukan justifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari soal dan 

rumus. Subjek SU juga melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan 

digunakan subjek untuk menjawab soal. Subjek SU melakukan justifikasi terhadap 

penerapan langkah-langkah pada tahap merencanakan. Subjek SU juga melakukan 

justifikasi terhadap solusi yang ia peroleh. Secara keseluruhan subjek SU 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah dan justifikasi dominan rasional. 



 

 
 

Ok..Berdasarkan soal yang telah dikerjakan...Apa saja yang kamu ketahui dari soal 
nomor dua? 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

Biaya pemasangan pagar Rp100.000/m, menentukan Keliling dan biaya 
pemasangan pagar. 
 

C. Analisis data terhadap peserta didik Field Independent pada soal kedua 

1. Analisis data tertulis dan wawancara terhadap FI.1 

a) Data tertulis dan wawancara 1 

 1)  Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek HS melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang kedua terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara terhadap subjek HS terkait strategi 

metakognisi pada tahap mengekplorasi. 

1PE1 :  
 
1HS1 :  
 
1PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? jelaskan 
1HS2 : Ada...Rumus Keliling dengan menambahkan sisi-sisinya 
1PE3 :  
 
1HS3 : Ada.(yakin) 
1PE4 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
1HS4 : Iya..bisa digunakan (yakin menjawab) 

 

 

Gambar 4.27. Jawaban tertulis 1 subjek HS  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 



 

 
 

Baiklah. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua ya. Dari soal 
yang telah dikerjakan, langkah– angkah apa yang kamu gunakan untuk 
mengerjakan soal? 
 

Menurut kamu, Apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Terus menambahkan semua sisi-sisinya...Nah hasil Keliling kan bisa dicari 
dengan menambahkan setiap sisi-sisi nya   
 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.27, subjek HS 

memperoleh informasi baru bahwa sisi-sisi yang belum diketahui harus ditentukan 

terlebih dahulu sehingga dengan sisi-sisi yang sudah lengkap bisa digunakan untuk 

mencari Keliling. Informasi baru yang diperoleh subjek HS masih dalam kontek 

permasalahan dan digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan 

bahwa subjek HS melakukan monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan 

melanjutkan ke tahap merencanakan (planning).  

 Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek HS melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal kedua, 

berikut kegiatan subjek HS dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

1PE5 :  
 
 
1HS5 : Langkah pertama yaitu mengisi sisi-sisi yang belum diketahui dari soal 
1PE6  : Terus apa langkah selanjutnya? 
1HS6   :  
 

1PE7  : Terus...setelah itu? 
1HS7 : Hasil Keliling dikalikan dengan biaya pemasangan pagar 
1PE8   : Masih ada langkah yang lain? 
1HS8   : Sudah 
1PE9  : Apakah kamu yakin? 
1HS9 : Iya..saya yakin 
1PE10 :  
   
1HS10 : Tidak ada. 
 



 

 
 

Kita mulai dari langkah yang pertama.....Tadi langkah pertama  yang  kamu 
lakukan apa? 
 
Menjumlahkna sisi-sisinysa untuk mencari Keliling...Keliling = 
8+8+8+4+12+8+12+2+4+10 = 76m 

 

 

 
Gambar 4.28 Jawaban tertulis 1 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.28, bahwa subjek 

HS menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menjumlahkan semua sisi-sisinya untuk mencari 

Keliling bangunan dan setelah itu hasil Keliling dikalikan dengan biaya pemasangan 

pagar Rp100.000/m. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah subjek HS 

dalam memecahkan soal nomor dua sudah sesuai untuk menentukan jawabannya. 

Pada tahap menerapkan, subjek HS melaksanakan strategi metakognisi 

monitoringdan kontrol. Berikut analisis data dari hasil tes tertulis dan wawancara 

terhadap subjek HS terkait strategi metakognisi pada tahap menerapkan. 

1PE11 : 
1HS11 : Langkah pertama yaitu mengisi sisi-sisi yang belum diketahui dari soal 
1PE12   : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 



 

 
 

Saya kalikan hasil Keliling dengan biaya pemasangan pagar..jadi biaya = 
76 x 100.000 = Rp 7.600.000. 

1HS12 :  
 
1PE13   : Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? 
1HS13  :  
1PE14: Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
1HS14  : Tidak ada...saya hanya menggunakan cara ini. 
1PE15 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
1HS15  : Menurut saya benar. (sangat yakin) 
1PE16 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
1HS16  : Yakin, karena hasil saya sendiri. 
 

 

 
Gambar 4.29 Jawaban tertulis 1 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek HS dapat 

disimpulkan bahwa subjek HS terlihat memverifikasi langkahnya dalam menentukan 

sisi-sisi yang masih belum diketahui sebelum menguraikannya pada rumus. Hal ini 

mengindikasikan subjek HS melakukan monitoring pada langkah awal dan 

selanjutnya melakukan kontrol terhadap langkah tersebut dengan strategi atau 



 

 
 

langkah lain. Langkah–langkah yang subjek HS gunakan yaitu pertama menentukan 

sisi-sisi yang belum diketahui dari soal dan selanjutnya membuat gambar bangunan 

tersebut dilembar jawabannya dan selanjutnya menjumlahkan semua sisi-sisinya 

untuk mencari Keliling bangunan dan setelah itu hasil Keliling dikalikan dengan 

biaya pemasangan pagar Rp 100.000/m.Hal ini mengindikasikan bahwa langkah-

langkah yang dipakai oleh subjek HS sudah sesuai untuk memecahkan masalah 

tersebut. Melihat dari langkah-langkah yang dipakai sudah sesuai dan subjek HS juga 

melakukan kontrol terhadap hasil yang ia dapatkan dengan mereview atau mengecek 

kembali hasil jawabannya sebelum waktu mengerjakan habis. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Berikut data hasil tes tertulis terkait pendekatan pemecahan masalah subjek 

HS pada tahap menerapkan. 

 
Gambar 4.30 Jawaban tertulis1 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara pada tahap menerapkan dan lembar jawaban 

subjek HS seperti gambar 4.30, subjek HS menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah secara rasional. Hal ini dilihat pada jawaban subjek HS yang menggunakan 

rumus Keliling dengan menjumlahkan setiap sisi-sisi yang sudah diketahui. Jadi 

dapatkan dikatakan bahwa pendekatan pemecahan rasional yaitu dimana subjek HS 



 

 
 

Ok..Berdasarkan soal yang telah dikerjakan...Apa saja yang kamu ketahui dari soal 
nomor dua? 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

Sisi–sisi yang sudah ada di soal,biaya pemasangan pagar Rp100.000/m serta 
menentukan keliling dan biaya pemasangan pagar. 
 

dalam memecahkan atau mengerjakan soal menggunakan rumus-rumus yang sudah 

diketahuinya sebagai pendekatan dalam menentukan komponen-komponen dari soal. 

3) Justifikasi 

 Berdasarkan data wawancara berkaitan dengan masalah yang kedua, subjek 

HS melaksanakan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Justifikasi 

yang dilaksanakan subjek HS dalam pemecahan masalah yang pertama dilakukan 

secara rasional karena lebih menggunakan logika dari pada trial and error atau 

informasi dalam persepsi semata. Ini dapat diketahui dengan mengindentifikasi 

percakapan peneliti dengan peserta didik pada penerapan langkah yang digunakan 

dalam memecahkan masalah. 

b) Data tertulis dan wawancara 2 

 1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek HS melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang kedua terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara terhadap subjek HS terkait strategi 

metakognisi pada tahap mengekplorasi. 

2PE1 :  
 
2HS1 :  
 
2PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? jelaskan 
2HS2 : Ada...Rumus Keliling dengan menambahkan sisi-sisinya 
2PE3 :  
 
2HS3 : Ada.(yakin) 
2PE4 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
2HS4 : Iya..bisa digunakan (yakin menjawab) 



 

 
 

Baiklah. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua ya. 
Dari soal yang telah dikerjakan, langkah–langkah apa yang kamu 
gunakan untuk mengerjakan soal? 
 

 

 

Gambar 4.31Jawaban tertulis 2 subjek HS  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.31, subjek HS 

memperoleh informasi baru bahwa sisi-sisi yang belum diketahui harus ditentukan 

terlebih dahulu sehingga dengan sisi-sisi yang sudah lengkap bisa digunakan untuk 

mencari Keliling. Informasi baru yang diperoleh subjek HS masih dalam kontek 

permasalahan dan digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan 

bahwa subjek HS melakukan monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan 

melanjutkan ke tahap merencanakan (planning). 

 Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek HS melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal kedua, 

berikut kegiatan subjek HS dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

2PE5 :  
 
 
2HS5 : Langkah pertama yaitu mengisi sisi-sisi yang belum diketahui dari soal 



 

 
 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

2PE6  : Terus apa langkah selanjutnya? 
2HS6 : Terus menambahkan semua sisi-sisinya.   
2PE7 : Terus...setelah itu? 
2HS7   : Terakhir tinggal mengalikan hasil Keliling  dengan biaya pemasangan pagar 
2PE8   : Masih ada langkah yang lain? 
2HS8 : Sudah 
2PE9  : Apakah kamu yakin? 
2HS9 : Iya..saya yakin 
2PE10 :  
 
2HS10 : Tidak ada. 

 

 

 
Gambar 4.32. Jawaban tertulis 2 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.32, bahwa subjek 

HS menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menjumlahkan semua sisi-sisinya untuk mencari 

Keliling bangunan dan setelah itu hasil Keliling dikalikan dengan biaya pemasangan 

pagar Rp100.000/m. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah subjek HS 

dalam memecahkan soal nomor dua sudah sesuai untuk menentukan jawabannya. 



 

 
 

Kita mulai dari langkah yang pertama.....Tadi langkah pertama  yang  kamu 
lakukan apa? 
 

Menjumlahkna sisi-sisinya untuk mencari Keliling...Keliling = 
8+8+8+4+12+8+12+2+4+10 = 76m 
Saya kalikan hasil Keliling dengan biaya pemasangan pagar..jadi biaya = 
76 x 100.000 = Rp 7.600.000. 

Pada tahap menerapkan, subjek HS melaksanakan strategi metakognisi 

monitoringdan kontrol. Berikut analisis data dari hasil tes tertulis dan wawancara 

terhadap subjek HS terkait strategi metakognisi pada tahap menerapkan. 

2PE11 : 
 
2HS11 : Langkah pertama yaitu mengisi sisi-sisi yang belum diketahui dari soal 
2PE12 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
2HS12 :  
2PE13 : Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? 
2HS13 :  
 
2PE14 : Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
2HS14 : Tidak ada...saya hanya menggunakan cara ini. 
2PE15 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
2HS15 : Menurut saya benar. (sangat yakin) 
2PE16 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
2HS16 : Yakin, karena hasil saya sendiri. 
 

 



 

 
 

 
Gambar 4.33 Jawaban tertulis 2 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek HS dapat 

disimpulkan bahwa subjek HS terlihat menverifikasi langkahnya dalam menentukan 

sisi-sisi yang masih belum diketahui sebelum menguraikannya pada rumus. Hal ini 

mengindikasikan subjek HS melakukan monitoring pada langkah awal dan 

selanjutnya melakukan kontrol terhadap langkah tersebut dengan strategi atau 

langkah lain. Langkah–langkah yang subjek HS gunakan yaitu pertama menentukan 

sisi-sisi yang belum diketahui dari soal dan selanjutnya membuat gambar bangunan 

tersebut dilembar jawaban nya dan selanjutnya menjumlahkan semua sisi-sisinya 

untuk mencari Keliling bangunan dan setelah itu hasil Keliling dikalikan dengan 

biaya pemasangan pagar Rp100.000/m. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah-

langkah yang dipakai oleh subjek HS sudah sesuai untuk memecahkan masalah 

tersebut. Melihat dari langkah-langkah yang dipakai sudah sesuai dan subjek HS juga 

melakukan kontrol terhadap hasil yang ia dapatkan dengan mereview atau mengecek 

kembali hasil jawabannya sebelum waktu mengerjakan habis. 



 

 
 

 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Berikut data hasil tes tertulis terkait pendekatan pemecahan masalah subjek 

HS pada tahap menerapkan. 

 

Gambar 4.34 Jawaban tertulis1 subjek HS terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara pada tahap menerapkan dan lembar jawaban 

subjek HS seperti gambar 4.34, subjek HS menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah secara rasional. Hal ini dilihat pada jawaban subjek HS yang menggunakan 

rumus Keliling dengan menjumlahkan setiap sisi-sisi yang sudah diketahui. Jadi 

dapatkan dikatakan bahwa pendekatan pemecahan rasional yaitu dimana subjek HS 

dalam memecahkan atau mengerjakan soal menggunakan rumus-rumus yang sudah 

diketahuinya sebagai pendekatan dalam menentukan komponen-komponen dari soal. 

3) Justifikasi 

 Berdasarkan data wawancara berkaitan dengan masalah yang pertama, subjek 

HS melaksanakan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Justifikasi 

yang dilaksanakan subjek HS dalam pemecahan masalah yang pertama dilakukan 

secara rasional karena lebih menggunakan logika dari pada trial and error atau 

informasi dalam persepsi semata. Ini dapat diketahui dengan mengindentifikasi 



 

 
 

percakapan peneliti dengan peserta didik pada penerapan langkah yang digunakan 

dalam memecahkan masalah. 

 

4) Triangulasi data 

 Triangulasi data dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang di 

peroleh dengan cara membandingkan data dari kedua wawancara. Hasil triangulasi 

data subjek HS pada Tabel 4.6sebagai berikut 

Tabel 4.6 Hasil Triangulasi Subjek HS 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

 
 
 
 
 
 

 
 

Strategi 
metakognisi 
(Planning, 

Monitoring dan 
kontrol) 

ubjek HS melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek HS melakukan monitoring 
dan kotrol terhadap informasi baru 
bahwa sisi-sisi yang sudah 
diketahui soal dapat digunakan 
untuk mencari sisi yang belum 
diketahui.  

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek HS menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan subjek 
HS melakukan kontrol terhadap 
langkah tersebut danmereview 
kembali jawabannya. 

Subjek HS melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek HS melakukan 
monitoring dan kotrol terhadap 
informasi baru bahwa sisi-sisi 
yang sudah diketahui soal dapat 
digunakan untuk mencari sisi 
yang belum diketahui. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek HS menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan merencanakan 
subjek HS tidak melakukan 
kontrol terhadap langkah 
tersebut danmereview kembali 
jawabanya. 



 

 
 

 
 

Pendekatan 
Pemecahan 

Masalah 

Subjek HS menggunakan pendekatan 
pemecaham masalah secara rasional. 
yaitu dimana subjek  menggunakan 
pendekatan pemecahan masalah 
dengan menggunakan rumus yang 
sudah diketahui subjek untuk 
memecahkan masalah. 

Subjek HS menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
secara rasional. yaitu dimana 
subjek  menggunakan pendekatan 
pemecahan masalah dengan 
menggunakan rumus yang sudah 
diketahui subjek untuk 
memecahkan masalah. 

 

 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justifikasi 

 

Subjek HS melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek HS melakukan justifikasi 
terhadap masalah dari soal  dan 
yang ditanyakan soal pada 
percakapan seperti pada 
percakapan 1PE1-1HS1. 

2. Subjek HS melakukan justifikasi 
tehadap langkah–langkah yang 
akan digunakan 1PE5-1HS8. 

3. Subjek HS melakukan justifikasi 
terhadap penerapan langkah–
langkah seperti pada percakapan 
1PE14-1HS14 dan 1PE15-1HS15. 

4. Subjek HS melakukan justifikasi 
terhadap solusi dari masalah seperti 
pada percakapan 1PE16-1HS16. 

Subjek HS melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan 
masalah. 

1. Subjek HS melakukan 
justifikasi terhadap masalah 
dari soal  dan yang ditanyakan 
soal pada percakapan seperti 
pada percakapan 2PE1-2HS1. 

2. Subjek HS melakukan 
justifikasi tehadap langkah–
langkah yang akan digunakan 
2PE5-2HS8. 

3. Subjek HS melakukan 
justifikasi terhadap penerapan 
langkah–langkah seperti pada 
percakapan 2PE14-2HS14 dan 
2PE15-2HS15. 

4. Subjek HS melakukan 
justifikasi terhadap solusi dari 
masalah seperti pada 
percakapan 2PE16-2HS16. 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diuraikan data sebagai berikut : 

1) Stategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek HS melaksanakan strategi metakognisi pada tahap mengekplorasi, 

merencanakan dan menerapkan. Pada tahapan mengekplorasi, subjek HS melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap informasi baru. Pada tahap merencanakan, subjek 



 

 
 

Berdasarkan soal yang kamu kerjakan...Apa saja yang kamu ketahui dari soal? 

HS menentukan langkah-langkah yang akan digunakan unuk memecahkan masalah. 

Pada tahapan menerapkan, subjek HS melakukan monitoringpada langkah awal dan 

melakukan kontrol terhadap langkah selanjutnya. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

Subjek HS menggunakan pendekatan pemecaham masalah secara rasional.  

yaitu dimana subjek SU menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan rumus yang sudah diketahui subjek untuk memecahkan masalah. 

3) Justifikasi 

 Subjek HS melakukan justifikasi pada tahapan pemecahan masalah. Pertama 

subjek HS melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang diungkapkan oleh 

subjek. Subjek HS melakukan justifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari soal. 

Subjek HS juga melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan digunakan 

subjek untuk menjawab soal. Subjek HS melakukan justifikasi terhadap penerapan 

langkah-langkah pada tahap merencanakan. Subjek HS juga melakukan justifikasi 

terhadap solusi yang ia peroleh. Secara keseluruhan subjek HS melaksanakan 

pendekatan pemecahan masalah dan justifikasi secara rasional. 

2.Analisis data tertulis dan wawancara terhadap subjek RM 

a) Data tertulis dan wawancara  

1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek RM melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang pertama terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 



 

 
 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

Biaya pemasangan pagar 100.000/m, menentukan Keliling dan biaya pemasangan 
pagar. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek RM terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 

1PE1 :  
1RM1 :  
 
1PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? jelaskan 
1RM2 : Ada...Rumus Keliling dengan menambahkan sisi-sisnya 
1PE3 :  
 
1RM3 : Ada. 
1PE4 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
1RM4 : Iya bisa digunakan (yakin menjawab) 

 

Gambar 4.35  Jawaban tertulis 1 subjek RM  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.35, subjek RM 

awalnya memperoleh informasi baru bahwa sisi-sisi yang belum diketahui harus 

ditentukan terlebih dahulu. Informasi baru yang diperoleh subjek RM masih dalam 

kontek permasalahan dan akan digunakan pada tahap menganalisis. Hal ini 

mengindikasikan bahwa subjek RM melakukan monitoring, kemudian melakukan 

kontrol dengan melanjutkan ke tahap merencanakan (planning). 

 Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek RM melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal kedua 



 

 
 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

berikut kegiatan subjek RM dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

1PE5 :  
 
1RM5 : Menentukan sisi-sisi yang belum diketahui 
1PE6  : Terus apa lagi? 
1RM6 : Menentukan Keliling...dengan menjumlahkan setiap sisi bangunan 
1PE7  : Terus...setelah itu? 
1RM7 : Terus hasil Keliling dikalikan dengan biaya pemasangan pagar. 
1PE8   :  

 

1RM8 : Iya....Tidak ada 
1PE9  : Apakah kamu yakin dengan langkah-langkah mu? 
1RM9 : Iya..saya yakin 

 

Gambar 4.36. Jawaban tertulis 1 subjek RM terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.36, bahwa subjek 

RM menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menentukan Keliling bangunan dengan 

menjumlahkan semua sisinya. 



 

 
 

Kita mulai dari langkah yang pertama.....Apa langkah pertama yang kamu 
lakukan? 
 

Terus menjumlahkan sisi-sisinya untuk mendapatkan hasil Keliling..K= 76 m 
 
Selanjutnnya Hasil Keliling dikalikan dengan biaya pemasangan pagar..... Biaya 
= 76 x 100.000 = 7.600.000 Rupiah 
 

Pada tahap menerapkan, Subjek RM melaksanakan strategi metakognisi 

monitoringdan kontrol. Berikut analisis data dari hasil tes tertulis dan wawancara 

terhadap subjek RM terkait strategi metakognisi pada tahap menerapkan. 

1PE10   :  
 
1RM10   : Langkah pertama yaitu menentukan sisi-sisi bangunan 
1PE11 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
1RM11   :  
1PE12 : Terus bagaimana langkah selanjutnya? 
1RM12:  
 
1PE13: Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
1RM13: Gak ada...saya hanya menggunakan cara ini. 
1PE14 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
1RM14: InsyaAllah benar. (sangat yakin) 
1PE15   : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
1RM15  : Yakin...karena sudah diperiksa lagi 

 
Gambar 4.37 Jawaban tertulis 1 subjek RM terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek RM. Langkah–

langkah yang subjek RM gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menentukan hasil Keliling dengan menjumlahkan 

setiap sisinya kemudian menentukan menentukan biaya pemasangan pagar dengan 

mengalikan hasil Keliling dengan 100.000/m. Hal ini mengindikasikan bahwa 



 

 
 

langkah-langkah yang dipakai oleh subjek RM sudah sesuai untuk memecahkan 

masalah tersebut. Subjek RM juga mengecek kembali hasil jawabannya sebelum 

dikumpulkan kepada peneliti. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan data wawancara pada tahap menerapkan dan lembar jawabann. 

Subjek RM menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara rasional. Hal ini 

dilihat pada jawaban subjek RM yang menggunakan rumus Keliling yang sudah 

subjek ketahui sebelumnya atau sudah dipelajari. 

3) Justifikasi 

 Berdasarkan data wawancara berkaitan dengan masalah yang kedua, subjek 

RM melaksanakan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Justifikasi 

yang dilaksanakan subjek RM dalam pemecahan masalah yang dilakukan secara 

rasional karena lebih menggunakan logika dari pada trial and error atau informasi 

dalam persepsi semata. Ini dapat diketahui dengan mengindentifikasi percakapan 

peneliti dengan subjek RM pada penerapan langkah yang digunakan dalam 

memecahkan masalah. 

b) Data tertulis dan wawancara 2 

1) Strategi Metakognition (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek RM melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang pertama terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek RM terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 



 

 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, Langkah–langkah apa yang kamu 
gunakan untuk mengerjakan soal? 
 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

2PE1 : Ok..Berdasarkan soal ..Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut? 
2RM1  : Menentukan sisi-sisi yang belum diketahui, menentukan Keliling dan biaya. 
2PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? jelaskan 
2RM2  : Ada...Rumus Keliling, yaitu menjumlahkan sisi-sisinya 
2PE3 :  
 
2RM3 : Ada. 
2PE4 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
2RM4 : Iya nanti digunakan (yakin menjawab) 

 
Gambar 4.38. Jawaban tertulis 2 subjek RM  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 
 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.38, subjek RM 

memperoleh informasi baru bahwa sisi-sisi yang belum diketahui harus ditentukan 

terlebih dahulu supaya dapat digunakan untuk mencari Keliling. Informasi baru yang 

diperoleh subjek RM masih dalam kontek permasalahan dan digunakan pada tahap 

menganalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek RM melakukan monitoring, 

kemudian melakukan kontrol dengan melanjutkan ke tahap merencanakan (planning).  

 Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek RM melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal pertama, 

berikut kegiatan subjek RM dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 



 

 
 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh peserta didik terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

2PE5 :   
 
2RM5 : Mengetahui sisi-sisi yang belum diketahui dari soal 
2PE6  : Terus apa langkah selanjutnya? 
2RM6 : Mencari hasil Keliling. 
2PE7  : Terus...setelah itu? 
2RM7 :Terus hasil Keliling dikalikan dengan biaya pemasangan pagar. 
2PE8 :  
 
2RM8 : Iya...Tidak ada lagi. 

 

 
Gambar 4.39. Jawaban tertulis 2 subjek RM terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.39, bahwa subjek 

RM menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menentukan Keliling bangunan dengan 

menjumlahkan semua sisinya setelah itu mengalikan hasil Keliling dengan biaya 

pemasangan pagar.  



 

 
 

Baiklah, pertanyaan selanjutnya....Apa langkah pertama  yang  kamu 
lakukan ? 
,  

Menentukan Kelilingnya dengan menambahkan semua sisinya..Keliling= 
8+8+8+12+10+4+2+12+8+4 = 76 m 

Pada tahap menerapkan, subjek RM melaksanakan strategi metakognisi 

monitoring dan kontrol. Berikut analisis data dari hasil tes tertulis dan wawancara 

terhadap subjek RM terkait strategi metakognisi pada tahap menerapkan. 

2PE9 :  
 
2RM9 : Mengetahui sisi-sisi yang belum diketahui 

2PE10 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
2RM10:  
 
2PE11 : Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? 
2RM11  : Menentukan Biaya pemasangan= 76 x 100.000 = 7.600.000 
2PE12   : Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
2RM12 : Tidak ada lagi. 
2PE13   : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
2RM13: Insyaallah benar. (sangat yakin) 
2PE14   : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
2RM14 : Yakin, karena sudah sesuai rumusnya. (yakin) 

 
 

 
Gambar 4.40 Jawaban tertulis 2 subjek RM terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban subjek RM. Langkah–

langkah yang subjek RM gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menentukan hasil Keliling dengan menjumlahkan 



 

 
 

setiap sisinya kemudian menentukan menentukan biaya pemasangan pagar dengan 

mengalikan hasil Keliling dengan Rp100.000/m. Hal ini mengindikasikan bahwa 

langkah-langkah yang dipakai oleh subjek RM sudah sesuai untuk memecahkan 

masalah tersebut.Subjek RM mengecek kembali hasil jawabannya sebelum 

dikumpulkan ke peneliti. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan data wawancara pada tahap menerapkan dan lembar jawaban. 

Subjek RM menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara rasional. Hal ini 

dilihat pada jawaban subjek RM yang menggunakan rumus Keliling yang sudah 

subek ketahui sebelumnya atau sudah dipelajari. 

3) Justifikasi 

 Berdasarkan data wawancara berkaitan dengan masalah yang pertama, subjek 

RM melaksanakan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Justifikasi 

yang dilaksanakan subjek RM dalam pemecahan masalah yang pertama dilakukan 

secara rasional karena lebih menggunakan logika dari pada trial and error atau 

informasi dalam persepsi semata. Ini dapat diketahui dengan mengidentifikasi 

percakapan peneliti dengan subjek pada penerapan langkah yang digunakan dalam 

memecahkan masalah. 

4) Triangulasi data 

Triangulasi data dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang di 

peroleh dengan cara membandingkan data dari kedua wawancara. Hasil triangulasi 

data subjek RM pada Tabel 4.7 berikut. 



 

 
 

Tabel 4.7 Hasil Triangulasi Subjek RM 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

 
 
 
 
 
 

 
 

Strategi 
metakognisi 
(Planning, 

Monitoring dan 
kontrol) 

Subjek RM melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek RM melakukan 
monitoring dan kotrol terhadap 
informasi baru bahwa sisi-sisi 
yang belum diketahui harus 
ditentukan dahulu.  

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek RM menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan subjek 
RM melakukan kontrol terhadap 
langkah tersebut dengan 
mereview kembali jawabannya. 

Subjek RM melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek RM melakukan 
monitoring dan kotrol terhadap 
informasi baru bahwa sisi-sisi 
yang belum diketahui harus 
ditentukan dahulu.  

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek RM menentukan 
langkah-langkah yang akan 
digunakan untuk memecahkan 
masalah. 

3. Pada tahapan merencanakan 
subjek RM tidak melakukan 
kontrol terhadap langkah 
tersebut dengan mereview 
kembali jawabanya. 

Pendekatan 
Pemecahan 

Masalah 

Subjek RM menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
secara rasional 

Subjek RM menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
secara rasional. 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

Justifikasi 

Subjek RM melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek RM melakukan justifikasi 
terhadap masalah dari soal  dan 
yang ditanyakan soal pada 
percakapan seperti pada 
percakapan 1PE1-1RM1. 

2. Subjek RM melakukan justifikasi 
tehadap langkah –langkah yang 
akan digunakan 1PE9-1RM9. 

3. Subjek RM melakukan justifikasi 
terhadap penerapan langkah–
langkah seperti pada percakapan 
1PE3-1RM13. 

4. Subjek RM melakukan justifikasi 
terhadap solusi dari masalah 
seperti pada percakapan 1PE15-
1RM15. 

Subjek RM melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek RM melakukan 
justifikasi terhadap masalah dari 
soal  dan yang ditanyakan soal 
pada percakapan seperti pada 
percakapan 2PE1-2RM1. 

2. Subjek RM melakukan 
justifikasi tehadap langkah –
langkah yang akan digunakan 
2PE5-2RM7. 

3. Subjek RM melakukan 
justifikasi terhadap penerapan 
langkah–langkah seperti pada 
percakapan 2PE9-2RM9 dan 
2PE10-2RM11. 

4. Subjek RM melakukan 
justifikasi terhadap solusi dari 
masalah seperti pada 
percakapan 2PE14-2RM14. 

Berdasarkan Tabel 4.7dapat diuraikan data sebagai berikut : 

1) Stategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek RM melaksanakan strategi metakognisi pada tahap mengekplorasi, 

merencanakan dan menerapkan. Pada tahapan mengekplorasi, subjek RM melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap informasi baru. Pada tahap merencanakan, subjek 

RM menentukan langkah-langkah yang akan digunakan unuk memecahkan masalah. 

Pada tahapan menerapkan, subjek RM melakukan monitoringpada langkah awal dan 

melakukan kontrol terhadap langkah selanjutnya. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

Subjek RM menggunakan pendekatan pemecaham masalah secara rasional. 

yaitu dimana subjek  menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan 

menggunakan rumus yang sudah diketahui subjek untuk memecahkan masalah. 



 

 
 

Sisi- sisi yang sudah diketahui dari soal, menentukan Keliling dan biaya 
pemasangan pagar 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

3) Justifikasi 

 Subjek RM melakukan justifikasi pada tahapan pemecahan masalah. Pertama 

subjek RM melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang diungkapkan oleh 

subjek. Subjek RM melakukan justifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari soal. 

Subjek RM juga melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan 

digunakan subjek untuk menjawab soal. Subjek RM melakukan justifikasi terhadap 

penerapan langkah-langkah pada tahap merencanakan. Subjek RM juga melakukan 

justifikasi terhadap solusi yang ia peroleh. Secara keseluruhan subjek RM 

melaksanakan pendekatan pemecahan masalah dan justifikasi secara rasional. 

D.  Analisis data terhadap peserta didik Field dependent pada soal kedua 

1. Analisis data tertulis dan wawancara terhadap FD.1 

a) Data tertulis dan wawancara 1 

 1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek OT melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang kedua terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek OT terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 

1PE1 : Ok..Untuk soal nomor dua ..Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut ? 
1OT1   :  
 
1PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? Jelaskan 
1OT2 : Ada..Rumus Keliling 
1PE3 : Apakah masih ada rumus lain? 
1OT3 : Gak ada. (ragu-ragu) 
1PE4 :  
 



 

 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, langkah–langkah apa yang kamu gunakan 
untuk mengerjakan soal tesebut? 
 

 Menentukan Kelilingnya dan selanjutnya hasil Keliling dikalikan dengan 
biaya pemasangan pagar. 
 
 

1OT4 : Ada. 
1PE5 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
1OT5 : Iya..bisa. (agak ragu-ragu) 

 
Gambar 4.41Jawaban tertulis 1 subjek OT  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.41, subjek OT 

memperoleh informasi baru mengenai sisi-sisi yang belum diketahui. Informasi baru 

yang diperoleh subjek OT masih dalam kontek permasalahan dan digunakan pada 

tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek OT melakukan 

monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan melanjutkan ke tahap 

merencanakan (planning). 

Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek OT melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah  yang ada disoal kedua, 

berikut kegiatan subjek OT dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh subjek OT terkait strategi 

metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

1PE6 :  
 
1OT6 : Pertama cari sisi-sisi nya dulu. 
1PE7  : Terus apa langkah selanjutnya? 
1OT7  :  



 

 
 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Baiklah, pertanyaan selanjutnya....Apa langkah pertama  yang  kamu 
lakukan ? 

 
1PE8  : Terus...setelah itu? 
1OT8 : Sudah. 
1PE9  : Apakah kamu yakin? 
1OT9 : Hmmm....iya (ragu-ragu) 
1PE10 : 
 
1OT10: Tidak ada. 

 

Gambar 4.42 Jawaban tertulis 1 subjek OT terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.42, bahwa subjek 

OT menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menentukan Kelilingnya kemudian hasil Keliling 

dikalikan dengan biaya pemasangan pagar.  

Pada tahap selanjutnya yaitu menerapkan, berikut analisis data dari hasil tes 

tertulis dan wawancara terhadap subjek OT terkait strategi metakognisi pada tahap 

menerapkan. 

1PE11 :  
 
1OT11 : Mencari sisi-sisi yang belum diketahui  
1PE12 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
1OT12 : Menentukan Keliling bangunan. 
1PE13 : Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? 



 

 
 

1OT13 : Hasil Keliling dikalikan dengan biaya pemasangan pagar 
1PE14 : Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
1OT14 : Gak ada 
1PE15 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
1OT15 : Sudah 
1PE16 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
1OT16 : yakin aja (ragu-ragu) 
 

 
Gambar 4.43Jawaban tertulis 1 subjek OT terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara subjek OT, langkah–langkah yang subjek OT 

gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum diketahui dari soal dan 

selanjutnya menentukan Keliling kemudian hasil Keliling dikalikan dengan biaya 

pemasangan pagar.Tetapi pada saat menerapkan subjek OT tidak melakukan 

monitoring dan kontrol dalam memecahkan soal. Hal ini diindikasikan bahwa subjek 

OT kesulitan dalam memahami soal dan yang ditanyakan oleh soal. Sehingga hasil 

Keliling dan biaya pemasangan pagar yang di peroleh subjek OT merupakan jawaban 

yang salah. Dapat diambil kesimpulan bahwa subjek OT kurang melakukan 

monitoring terhadap langkah-langkah dan perhitungan dalam memecahkan masalah. 

Sehingga kurangnya monitoring juga mengakibatkan kurangnya kontrol dalam 

menjawab soal. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 



 

 
 

 Subjek OTmenggunakan pendekatan pemecahan masalah secara dominan 

empiris yaitu dimana subjek OT menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

secara trial and error atau informasi yang bersifat perseptif. 

 

3) Justifikasi 

Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban mengenai soal pertama. 

Subjek OT melakukan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Pada 

tahap membaca, Subjek OT melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang 

diungkapkan oleh subjek. Pada tahap menganalisis, Subjek OT melakukan justifikasi 

terhadap informasi baru yang diperoleh dari soal. Subjek OT juga melakukan 

justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan digunakan subjek untuk menjawab 

soal. Subjek OT melakukan justifikasi terhadap penerapan langkah-langkah pada 

tahap merencanakan. Subjek OT juga melakukan justifikasi terhadap solusi yang ia 

peroleh. Justifikasi yang dilakukan oleh subjek OT dapat dikatakan secara empiris 

karena subjek OT lebih menggunakan trial and error atau informasi dalam bentuk 

persepsi semata dari pada secara logika. 

b) Data tertulis dan wawancara 2 

1) Strategi Metakognisi ( Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek OT melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang kedua terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek OT terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 



 

 
 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

2PE1 : Ok..Untuk soal nomor dua ..Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut ? 
2OT1 : Menentukan Keliling dan biaya pemasangan pagar. 
2PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? Jelaskan 
2OT2 : Ada..Rumus Keliling 
2PE3 : Apakah masih ada rumus lain? 
2OT3 : Gak ada. (agak ragu-ragu) 
2PE4 :  

 
2OT4 : Ada. 
2PE5 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
2OT5 : Iya..bisa.  

 
Gambar 4.44 Jawaban tertulis 2 subjek OT terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.44, subjek OT 

memperoleh informasi baru mengenai sisi-sisi yang belum diketahui. Informasi baru 

yang diperoleh subjek OT masih dalam kontek permasalahan dan digunakan pada 

tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek OT melakukan 

monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan melanjutkan ke tahap 

merencanakan (planning). 

Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek OT melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal kedua, 

berikut kegiatan subjek OT dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan  



 

 
 

 Dari soal yang telah dikerjakan, langkah–langkah apa yang kamu 
gunakan untuk mengerjakan soal tesebut? 
 

 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Baiklah, pertanyaan selanjutnya....Apa langkah pertama  yang  kamu lakukan ? 
 

Menentukan kelilingnya dan selanjutnya hasil Keliling dikalikan dengan 
biaya pemasangan pagar. 
 
 

 

 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh subjek OT terkait 

strategi metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

2PE6 :   
 
2OT6 : Pertama cari sisi–sisi nya dulu... 
2PE7 : Terus apa langkah selanjutnya? 
2OT7 :  
 
2PE8 : Terus...setelah itu? 
2OT8 : Sudah. 
2PE9  : Apakah kamu yakin? 
2OT9 : Iya...Saya yakin 
2PE10 : 
 
2OT10 : Tidak ada. 
 
 Berdasarkan data wawancara diatas bahwa subjek OT menjelaskan langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut. Langkah-

langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum diketahui dari soal dan 

selanjutnya menentukan Kelilingnya kemudian hasil Keliling dikalikan dengan biaya 

pemasangan pagar. 

Pada tahap selanjutnya yaitu menerapkan, berikut analisis data dari hasil tes 

tertulis dan wawancara terhadap subjek OT terkait strategi metakognisi pada tahap 

menerapkan. 

2PE11 :  
2OT11 : Mencari sisi-sisi yang belum diketahui  
2PE12 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
2OT12 : Menentukan Keliling bangunan. 
2PE13 : Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? 



 

 
 

Gak ada 

2OT13 : Hasil keliling dikalikan dengan biaya pemasangan pagar. 
2PE14 : Hmm..Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
2OT14 : 
2PE15 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
2OT15 : Sudah 
2PE16 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
2OT16 : yakin aja (ragu-ragu) 

 

 
 

Gambar 4.45Jawaban tertulis 2 subjek OT terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara subjek OT. Langkah–langkah yang subjek OT 

gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum diketahui dari soal dan 

selanjutnya menentukan Keliling kemudian hasil Keliling dikalikan dengan biaya 

pemasangan pagar. Tetapi pada saat menerapkan subjek OT kurang memahami yang 

ditanyakan soal dengan hasil jawabannya. Hal ini diindikasikan bahwa subjek OT 

kesulitan dalam memahami soal dan yang ditanyakan oleh soal sehingga subjek OT 

tidak melakukan monitoring dan kontrol dalam memecahkan soal. Sehingga hasil 

Keliling dan biaya pemasangan pagar yang di peroleh subjek OT merupakan jawaban 

yang salah. Dapat diambil kesimpulan bahwa subjek OT kurang melakukan 

monitoring terhadap langkah-langkah dan perhitungan dalam memecahkan masalah. 

Sehingga kurangnya monitoring juga mengakibatkan kurangnya kontrol dalam 

menjawab soal. 



 

 
 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Subjek OTmenggunakan pendekatan pemecahan masalah secara dominan 

empiris yaitu dimana subjek OT menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

secara trial and error atau informasi yang bersifat perseptif. 

 

 3) Justifikasi 

Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban mengenai soal kedua. 

Subjek OTmelakukan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Pada 

tahap membaca, Subjek OT melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang 

diungkapkan oleh subjek. Pada tahap menganalisis, Subjek OT melakukan justifikasi 

terhadap informasi baru yang diperoleh dari soal. Subjek OT juga melakukan 

justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan digunakan subjek untuk menjawab 

soal. Subjek OT melakukan justifikasi terhadap penerapan langkah-langkah pada 

tahap merencanakan. Subjek OT juga melakukan justifikasi terhadap solusi yang ia 

peroleh. Justifikasi yang dilakukan oleh subjek OT dapat dikatakan secara empiris 

karena subjek OT lebih menggunakan trial and error atau informasi dalam bentuk 

persepsi semata dari pada secara logika. 

4) Triangulasi data 

 Triangulasi data dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang di 

peroleh dengan cara membandingkan data dari kedua wawancara. Hasil triangulasi 

data subjek OT pada Tabel 4.8 berikut. 

 

 



 

 
 

Tabel 4.8Hasil Triangulasi Subjek OT 
 

Faktor EC 
 

Pengambilan Data 1 
 

Pengambilan Data 2 

 
 

Strategi 
metakognisi 
(Planning, 
Monitoring 
dan kontrol) 

Subjek OT melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek OT melakukan monitoring 
dan kotrol terhadap informasi baru 
bahwa sisi-sisi yang diketahui soal 
dapat digunakan untuk mencari 
sisi-sisi yang belum ada.  

Subjek OT melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek OT melakukan monitoring 
dan kotrol terhadap informasi baru 
bahwa sisi-sisi yang diketahui soal 
dapat digunakan ntuk mencari sisi-
sisi yang belum ada. 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

 
Strategi 

metakognisi 
(Planning, 
Monitoring 
dan kontrol) 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek OT menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan subjek 
OT tidak melakukan monitoring 
sehingga ini mengakibatkan subjek 
OT juga tidak melakukan kontrol 
terhadap langkah yang digunakan. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek OT menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan subjek 
OT tidak melakukan monitoring 
sehingga ini mengakibatkan subjek 
OT juga tidak melakukan kontrol 
terhadap langkah yang digunakan. 

Pendekatan 
Pemecahan 

Masalah 

Subjek OT menggunakan pendekatan 
pemecaham masalah dominan  
empiris. 

Subjek OT menggunakan pendekatan 
pemecaham masalah dominan 
empiris. 



 

 
 

 

 

 

 

Justifikasi 

Subjek OT melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek OT melakukan justifikasi 
terhadap masalah dari soal  dan 
yang ditanyakan soal pada 
percakapan seperti pada 
percakapan 1PE1-1OT1. 

2. Subjek OT melakukan justifikasi 
tehadap langkah–langkah yang 
akan digunakan 1PE7-1OT7 

3. Subjek OT melakukan justifikasi 
terhadap penerapan langkah –
langkah seperti pada percakapan 
1PE14-1OT14 dan 1PE15-1OT15. 

4. Subjek OT melakukan justifikasi 
terhadap solusi dari masalah seperti 
pada percakapan 1PE16-1OT16. 

Subjek OT melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek OT melakukan justifikasi 
terhadap masalah dari soal  dan 
yang ditanyakan soal pada 
percakapan seperti pada 
percakapan 2PE1-2OT1.   

2. Subjek OT melakukan justifikasi 
tehadap langkah–langkah yang 
akan digunakan 2PE7-2OT7. 

3. Subjek OT melakukan justifikasi 
terhadap penerapan langkah –
langkah seperti pada percakapan 
2PE14-2OT14 dan 2PE15-2OT15. 

4. Subjek OT melakukan justifikasi 
terhadap solusi dari masalah seperti 
pada percakapan 2PE16-2OT16. 

Berdasarkan Tabel 4.8dapat diuraikan data sebagai berikut : 

1) Stategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek OT melaksanakan strategi metakognisi pada tahap mengekplorasi, 

merencanakan dan menerapkan. Pada tahapan mengekplorasi, subjek OT melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap informasi baru seperti menentukan sisi-sisi nya. 

Pada tahap merencanakan, subjek OT menentukan langkah-langkah yang akan 

digunakan unuk memecahkan masalah. Pada tahapan menerapkan, subjek OT  tidak 

melakukan monitoringpada langkah awal sehingga mengakibatkan tidak melakukan 

kontrol terhadap langkah selanjutnya. Ini mengakibatkan subjek OT dalam menjawab 

soal nomor dua salah. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Subjek OTmenggunakan pendekatan pemecahan masalah dominan ke empiris 

dimana subjek OT menggunakantrial and erroratau informasi dalam bentuk persepsi 

semata dibandingkan secara logika. 



 

 
 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

3) Justifikasi 

 Subjek OT melakukan justifikasi pada tahapan pemecahan masalah. Subjek 

OT melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang diungkapkan oleh subjek. 

Subjek OT melakukan justifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari soal dan 

rumus. Subjek OT juga melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan 

digunakan subjek untuk menjawab soal. Subjek OT melakukan justifikasi terhadap 

penerapan langkah-langkah pada tahap merencanakan. Subjek OT juga melakukan 

justifikasi terhadap solusi yang ia peroleh.  

2.  Analisis data tertulis dan wawancara terhadap FD.2 

a) Data tertulis dan wawancara 1 

 1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek SU melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang kedua terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek SU terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 

1PE1 : Untuk soal nomor dua ..Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut ? 
1SU1 : Mencari Keliling dan biaya pemasangan pagar 
1PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? Jelaskan 
1SU2 : Ada..Rumus Keliling, dengan menambahkan sisinya 
1PE3 : Apakah masih ada rumus lain? 
1SU3 : Gak ada.  
1PE4 :  
 
1SU4 : Ada. 
1PE5   : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
1SU5 : Iya.. 



 

 
 

Pertanyaan selanjutnya.....Langkah– langkah apa yang kamu gunakan untuk 
mengerjakan soal tesebut? 
 

 
Gambar 4.46Jawaban tertulis 1 subjek SU terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.46, subjek SU 

memperoleh informasi baru mengenai sisi-sisi yang belum diketahui. Informasi baru 

yang diperoleh subjek SU masih dalam kontek permasalahan dan digunakan pada 

tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek SU melakukan 

monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan melanjutkan ke tahap 

merencanakan (planning). 

Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek SU melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal kedua, 

berikut kegiatan subjek SU dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh subjek SU terkait strategi 

metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

1PE6 :  

 

1SU6 : Menentukan sisi-sisi yang belum diketahui 
1PE7 : Terus apa langkah selanjutnya? 
1SU7 : Menentukan Keliling. 
1PE8 : Terus...setelah itu? 
1SU8 : Keliling dikalikan dengan biaya pemasangan 
1PE9  : Apakah kamu yakin? 



 

 
 

Menurut kamu, Apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

Baiklah, pertanyaan selanjutnya....Apa langkah pertama  yang  kamu lakukan ? 
 

1SU9 : Iya (ragu-ragu) 
1PE10 : 
 
1SU10 : Tidak ada. 

 
Gambar 4.47 Jawaban tertulis 1 subjek SU terkait strategi metakognisi pada 

tahap merencanakan. 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.47, bahwa subjek 

SU menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum 

diketahui dari soal dan selanjutnya menentukan Kelilingnya kemudian hasil Keliling 

dikalikan dengan biaya pemasangan pagar .  

Pada tahap selanjutnya yaitu menerapkan, berikut analisis data dari hasil tes 

tertulis dan wawancara terhadap subjek SU terkait strategi metakognisi pada tahap 

menerapkan. 

1PE11 :  
1SU11 : Mencari sisi-sisi yang belum diketahui  
1PE12 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
1SU12 : Menentukan Keliling bangunan. 
1PE13 : Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? 
1SU13 : Hasil Keliling dikalikan dengan biaya pemasangan pagar 
1PE14 : Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
1SU14 : Gak ada 
1PE15 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
1SU15 : Sudah 
1PE17  : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
1SU17  : yakin aja (ragu-ragu) 
 



 

 
 

 
Gambar 4.48 Jawaban tertulis 1 subjek SU terkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 

 Berdasarkan data wawancara subjek SU. Langkah–langkah yang subjek SU 

gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum diketahui dari soal dan 

selanjutnya menentukan Keliling kemudian hasil Keliling dikalikan dengan biaya 

pemasangan pagar.Tetapi pada saat menerapkan subjek SU tidak melakukan 

monitoring dan kontrol dalam memecahkan soal.Sehingga kurangnya monitoring 

juga mengakibatkan kurangnya kontrol dalam menjawab soal. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Subjek SUmenggunakan pendekatan pemecahan masalah secara dominan 

empiris yaitu dimana subjek SU menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

secara trial and error atau informasi yang bersifat perseptif. 

 3) Justifikasi 

Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban mengenai soal kedua. 

Subjek SU melakukan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Pada 

tahap membaca, Subjek SU melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang 

diungkapkan oleh subjek. Pada tahap menganalisis, Subjek SU melakukan justifikasi 

terhadap informasi baru yang diperoleh dari soal. Subjek SU juga melakukan 

justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan digunakan subjek untuk menjawab 



 

 
 

Selanjutnya...berdasarkan soal tersebut..Apakah ada informasi baru yang di 
peroleh? 

soal. Subjek SU melakukan justifikasi terhadap penerapan langkah-langkah pada 

tahap merencanakan. Subjek SU juga melakukan justifikasi terhadap solusi yang ia 

peroleh. Secara keseluruhan justifikasi yang dilakukan oleh subjek SU dapat 

dikatakan secara empiris karena subjek SU lebih menggunakan trial and error atau 

informasi dalam bentuk persepsi semata dari pada secara logika. 

b) Data tertulis dan wawancara 2 

1) Strategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek SU melaksanakan strategi metakognisi dalam pemecahan masalah 

yang kedua terlihat pada tahap mengekplorasi, merencanakan dan menerapkan. 

Berikut data hasil tes tertulis dan wawancara subjek SU terkait strategi metakognisi 

pada tahap mengekplorasi. 

2PE1 : Ok..Untuk soal nomor dua ..Apa saja yang kamu ketahui dari soal tersebut ? 
2SU1 : Menentukan Keliling dan biaya pemasangan pagar. 
2PE2 : Apakah ada rumus yang kamu gunakan? Jelaskan 
2SU2 : Ada..Rumus Keliling dengan menambahkan sisinya 
2PE3 : Apakah masih ada rumus lain? 
2SU3 : Gak ada. ( agak ragu-ragu) 
2PE4 :  
 
2SU4 : Ada. 
2PE5 : Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab soal? 
2SU5 : Iya..bisa.  

 



 

 
 

Dari soal yang telah dikerjakan, langkah – langkah apa yang kamu gunakan 
untuk mengerjakan soal tesebut? 
 

 

Menurut kamu, apakah langkah yang bisa digunakan hanya itu? Apa ada cara 
yang lain? 
 

 Menentukan Kelilingnya dan selanjutnya hasil Keliling dikalikan dengan 
biaya pemasangan pagar. 
 
 

Gambar 4.49 Jawaban tertulis 2 subjek SU  terkait strategi metakognisi pada 

tahap mengekplorasi 

 Berdasarkan data wawancara dan tes tertulis pada gambar 4.49, subjek SU 

memperoleh informasi baru mengenai sisi-sisi yang belum diketahui. Informasi baru 

yang diperoleh subjek SU masih dalam kontek permasalahan dan digunakan pada 

tahap menganalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa subjek SU melakukan 

monitoring, kemudian melakukan kontrol dengan melanjutkan ke tahap 

merencanakan (planning). 

Selanjutnya pada tahap merencanakan, subjek SU melaksanakan strategi 

metakognisi pada tahap planning dalam pemecahan masalah yang ada disoal kedua, 

berikut kegiatan subjek SU dalam pemecahan soal yang dapat dianalisis berdasarkan 

wawancara dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh subjek SU terkait strategi 

metakognisi pada tahap merencanakan (planning). 

2PE6 :   
 
2SU6 : Menentukan sisi yang belum diketahui 
2PE7 : Terus apa langkah selanjutnya? 
2SU7 :  
 
2PE8 : Terus...setelah itu? 
2SU8 : Sudah. 
2PE9  : Apakah kamu yakin? 
2SU9 : Iya 
2PE10 : 
 
2SU10 : Tidak ada. 

 Berdasarkan data wawancara diatas bahwa subjek SU menjelaskan langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut. Langkah-



 

 
 

Menentukan hasil Kelilingnya..Keliling= 4+8+8+12+10+4+2+12+10+4+2 = 76  

Baiklah, pertanyaan selanjutnya....Apa langkah pertama  yang  kamu 
lakukan ? 
 

langkahnya adalah pertama menentukan sisi-sisi yang belum diketahui dari soal dan 

selanjutnya menentukan Kelilingnya kemudian hasil Keliling dikalikan dengan biaya 

pemasangan pagar. 

Pada tahap selanjutnya yaitu menerapkan, berikut analisis data dari hasil tes 

tertulis dan wawancara terhadap subjek SU terkait strategi metakognisi pada tahap 

menerapkan. 

2PE11 :  
 
2SU11 : Mencari sisi-sisi yang belum diketahui.  
2PE12 : Apa langkah selanjutnya? jelaskan 
2SU12 :  
2PE13 : Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? 
2SU13 : Hasil Keliling dikalikan dengan biaya pemasangan pagar..K= 76 x 100.000 
2PE14 : Apa tidak ada cara lain yang digunakan? 
2SU14 : Gak ada 
2PE15 : Apakah langkah dan perhitungannya sudah benar? 
2SU15 : Sudah 
2PE16 : Apa yang membuat kamu yakin dengan jawabanmu? 
2SU16 : yakin aja (ragu-ragu) 

 

 
 

Gambar 4.50 Jawaban tertulis 2 subjek SUterkait strategi metakognisi pada 

tahap menerapkan 



 

 
 

 Berdasarkan data wawancara subjek SU. Langkah–langkah yang subjek SU 

gunakan yaitu pertama menentukan sisi-sisi yang belum diketahui dari soal dan 

selanjutnya menentukan Keliling kemudian hasil Keliling dikalikan dengan biaya 

pemasangan pagar. Tetapi pada saat menerapkan subjek SU kurang memahami yang 

ditanyakan soal dengan hasil jawabannya. Hal ini diindikasikan bahwa subjek SU 

kesulitan dalam memahami soal dan yang ditanyakan oleh soal sehingga subjek SU 

tidak melakukan monitoring dan kontrol dalam memecahkan soal. Sehingga hasil 

keliling dan biaya pemasangan pagar yang di peroleh subjek SU merupakan jawaban 

yang salah. Dapat diambil kesimpulan bahwa subjek SU kurang melakukan 

monitoring terhadap langkah-langkah dan perhitungan dalam memecahkan masalah. 

Sehingga kurangnya monitoring juga mengakibatkan kurangnya kontrol  dalam 

menjawab soal. 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Subjek SUmenggunakan pendekatan pemecahan masalah secara dominan 

empiris yaitu dimana subjek SU menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

secara trial and error atau informasi yang bersifat perseptif. 

 3) Justifikasi 

Berdasarkan data wawancara dan lembar jawaban mengenai soal kedua. 

Subjek SU melakukan justifikasi pada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Pada 

tahap membaca, Subjek SU melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang 

diungkapkan oleh subjek. Pada tahap menganalisis,  Subjek SU melakukan justifikasi 

terhadap informasi baru yang diperoleh dari soal. Subjek SU juga melakukan 



 

 
 

justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan digunakan subjek untuk menjawab 

soal. Subjek SU melakukan justifikasi terhadap penerapan langkah-langkah pada 

tahap merencanakan. Subjek SU juga melakukan justifikasi terhadap solusi yang ia 

peroleh. Justifikasi yang dilakukan oleh subjek SU dapat dikatakan secara empiris 

karena subjek SU lebih menggunakan trial and error atau informasi dalam bentuk 

persepsi semata dari pada secara logika. 

4) Triangulasi data 

 Triangulasi data dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang di 

peroleh dengan cara membandingkan data dari kedua wawancara. Hasil triangulasi 

data subjek SU pada Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9Hasil Triangulasi Subjek SU 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 
metakognisi 
(Planning, 

Monitoring dan 
kontrol) 

Subjek SU melaksanakan strategi 
metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan dan 
menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek SU melakukan monitoring 
dan kontrol terhadap informasi 
baru bahwa sisi-sisi yang 
diketahui soal dapat digunakan 
ntuk mencari sisi-sisi yang belum 
ada. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek SU menentukan langkah-
langkah yang akan digunakan 
untuk memecahkan masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan subjek 
SU tidak melakukan monitoring 
sehingga ini mengakibatkan 
subjek SU juga tidak melakukan 
kontrol terhadap langkah yang 
digunakan. 

Subjek SU melaksanakan 
strategi metakognisi pada tahap 
mengekplorasi, merencanakan 
dan menerapkan. 

1. Pada tahapan mengekplorasi, 
subjek SU melakukan 
monitoring dan kontrol 
terhadap informasi baru bahwa 
sisi-sisi yang diketahui soal 
dapat digunakan ntuk mencari 
sisi-sisi yang belum ada. 

2. Pada tahapan merencanakan, 
subjek SU menentukan 
langkah-langkah yang akan 
digunakan untuk memecahkan 
masalah. 

3. Pada tahapan menerapkan 
subjek SU tidak melakukan 
monitoring sehingga ini 
mengakibatkan subjek SU 
juga tidak melakukan kontrol 
terhadap langkah yang 
digunakan. 

Pendekatan 
Pemecahan 

Masalah 

Subjek SU menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
dominan  empiris. 

Subjek SU menggunakan 
pendekatan pemecaham masalah 
dominan empiris. 
 

 
Faktor EC 

 
Pengambilan Data 1 

 
Pengambilan Data 2 

 

 

 

 

Justifikasi 

Subjek SU melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan masalah. 

1. Subjek SU melakukan justifikasi 
terhadap masalah dari soal  dan 
yang ditanyakan soal pada 
percakapan seperti pada 
percakapan 1PE1-1SU1. 

2. Subjek SU melakukan justifikasi 
tehadap langkah –langkah yang 
akan digunakan 1PE7-1SU7. 

3. Subjek SU melakukan justifikasi 
terhadap penerapan langkah–
langkah seperti pada percakapan 
1PE15-1SU15 dan 1PE16-

Subjek SU melakukan justifikasi 
pada tahapan pemecahan 
masalah. 

1. Subjek SU melakukan 
justifikasi terhadap masalah 
dari soal  dan yang ditanyakan 
soal pada percakapan seperti 
pada percakapan 2PE1-2SU1. 

2. Subjek SU melakukan 
justifikasi tehadap langkah–
langkah yang akan digunakan 
2PE7-2SU7.   

3. Subjek SU melakukan 
justifikasi terhadap penerapan 



 

 
 

1SU16. 
4. Subjek SU melakukan justifikasi 

terhadap solusi dari masalah 
seperti pada percakapan 1PE17-
1SU17. 
 

langkah –langkah seperti pada 
percakapan 2PE14-2SU14 dan 
2PE15-2SU15. 

4. Subjek SU melakukan 
justifikasi terhadap solusi dari 
masalah seperti pada 
percakapan 2PE16-2SU16. 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diuraikan data sebagai berikut : 

1) Stategi Metakognisi (Planning, Monitoring dan Kontrol) 

Subjek SU melaksanakan strategi metakognisi pada tahap mengekplorasi, 

merencanakan dan menerapkan. Pada tahapan mengekplorasi, subjek SU melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap informasi baru seperti menentukan sisi-sisi nya. 

Pada tahap merencanakan, subjek SU menentukan langkah-langkah yang akan 

digunakan unuk memecahkan masalah. Pada tahapan menerapkan, subjek SU  tidak 

melakukan monitoringpada langkah awal sehingga mengakibatkan tidak melakukan 

kontrol terhadap langkah selanjutnya. Ini mengakibatkan subjek SU dalam menjawab 

soal nomor dua salah. 

 

2) Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Subjek SUmenggunakan pendekatan pemecahan masalah dominan ke empiris 

dimana subjek SU menggunakan trial and erroratau informasi dalam bentuk persepsi 

semata dibandingkan secara logika. 

3) Justifikasi 



 

 
 

 Subjek SU melakukan justifikasi pada tahapan pemecahan masalah. Subjek 

SU melakukan justifikasi terhadap masalah dari soal yang diungkapkan oleh subjek. 

Subjek SU melakukan justifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari soal dan 

rumus. Subjek SU juga melakukan justfikasi terhadap langkah–langkah yang akan 

digunakan subjek untuk menjawab soal. Subjek SU melakukan justifikasi terhadap 

penerapan langkah-langkah pada tahap merencanakan. Subjek SU juga melakukan 

justifikasi terhadap solusi yang ia peroleh. Secara keseluruhan Subjek SU melakukan 

pendekatan pemecahan masalah dan justifikasi dominan empiris. 

B. Pembahasan 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan epistemic cognition 

peserta didik dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif field 

independent dan field dependent.Berdasarkan hasil analisis data dari pengambilan 

data I dan pengambilan data II yang diambil dari hasil tes pemecahan masalah dan 

wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa keempat subjek penelitian dimana 

dua peserta didik dengan gaya kognitif field independent dan dua peserta didik 

dengan gaya kognitif field dependent memiliki epistemic cognition yang berbeda-

beda. Berikut merupakan pembahasan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya. 

1. Epistemic Cognition Peserta Didik dengan Gaya Kognitif Field Independent 

dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara yang telah dilakukan terhadap dua 

subjek penelitian dengan gaya kognitif field independent dalam pemecahan masalah 



 

 
 

matematika, diketahui bahwa peserta didik dengan gaya kognitif field independent 

cenderung lebih banyak menggunakan strategi metakognisi. Pada tahapan 

mengeksplorasi, peserta didik dengangaya kognitif field independent melakukan 

monitoringdan kontrol terhadap informasi baru. Pada tahapan merencanakan, peserta 

didik dengan gaya kognitif field independent menentukan langkah-langkah yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah. Pada tahapan menerapkan, peserta didik 

dengan gaya kognitif field independent cenderung melakukan monitoring dan kontrol 

terhadap langkah pengerjaannya. Hal ini senada dengan hasil penelitian Fiqih Firdaus 

menyatakan bahwa peserta didik dengan gaya kognitif field independent dalam 

pemecahan masalah matematika cenderung lebih banyak menggunakan strategi 

metakognisi49. Selain itu pada pendekatan pemecahan masalah, peserta didik dengan 

gaya kognitif field independent menggunakan pendekatan secara rasional yaitu  

dimana peserta didik menggunakan rumus atau teorema yang sudah diketahui peserta 

didik untuk memecahkan masalah. 

Peserta didik dengan gaya kognitif field independentmelakukan justifikasi pada 

tahapan pemecahan masalah. Pada tahap mengeksplorasi, Peserta didik dengan 

gayakognitif field independent melakukan justifikasi terhadap informasi baru yang 

diperoleh dengan memberikan argumen yang logis dan memberikan argumen 

berdasarkan fakta yang ada. Hal ini senada dengan penelitian Budi Usodo 

menyatakan bahwa peserta didik dengan gaya kognitif field independentlebih 

                                                   
49Fiqih Firdaus, Epistemis Cognition Peserta Didik Dalam Memecahkan Masalah Ditinjau 

Dari Gaya Kognitif Visualizer dan Verbalizer. (skripsi prodi matematika Universitas Negeri Sunan 
Ampel, Surabaya,2017), h.145. 



 

 
 

menunjukkan bagian-bagian terpisah dari pola menyeluruh dan mampu menganalisa 

pola ke dalam komponen-komponennya50. Pada tahapan merencanakan, peserta didik 

dengan gaya kognitif field independent melakukan justifikasi terhadap langkah-

langkah yang akan digunakan untuk menjawab soal pemecahan masalah dengan 

memberikan argumen yang logis terhadap langkah-langkah yang akan digunakan. 

Pada tahapan menerapkan, peserta didik dengan gaya kognitif field independent 

melakukan justifikasi terhadap penerapan langkah-langkah yang digunakan dengan 

memberikanargumen yang logis dan berdasarkan fakta yang ada. Pada tahap 

memverifikasi, peserta didik dengan gaya kognitif field independentmelakukan 

justifikasi terhadap solusi permasalahan dengan memberikan alasan yang logis dan 

menggunakan argumen berdasarkan teorema dan fakta yang ada. Oleh karenanya, 

justifikasi peserta didik bergaya kognitif field independentcenderung ke rasional. 

2. Epistemic Cognition Peserta Didik dengan Gaya Kognitif Field dependent 

dalam Memecahkan Masalah Matematika 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap dua subjek penelitian 

dengan gaya kognitif field dependent dalam pemecahan masalah matematika, 

diketahui bahwa peserta didik dengan gaya kognitif field dependent cenderung sedikit 

menggunakan strategi metakognisi terutama monitoring dan kontrol. Pada tahap 

mengeksplorasi, peserta didik bergaya kognitif field dependent melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap informasi baru yang diperoleh. Pada tahapan 

                                                   
50Budi Usodo, Profil Intuisi Mahasiswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau 

Field Independent Dan Field Dependent. (Prosiding seminar nasional matematika dan pendidikan 
matematika,UNS,2011), h.98. 



 

 
 

merencanakan, terdapat peserta didik dengan gaya kognitif field dependent yang 

melakukan monitoring dan kontrol. Namun ada pula yang tidak melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap strategi yang digunakan. Pada tahapan menerapkan, 

diketahui terdapat peserta didik bergaya kognitif field dependent melakukan 

monitoring dan kontrol terhadap langkah pemecahan masalah. Namun, terdapat 

peserta didik yang tidak melakukan kontrol terhadap langkah pengerjaannya. Pada 

pendekatan pemecahan masalah peserta didik dengan gaya kognitif field 

dependentcenderung ke rasional dimana peserta didik dalam menjawab soal 

pemecahan masalah menggunakan rumus atau teorema yang sudah peserta didik 

ketahui. 

 Peserta didik dengan gaya kognitif field dependentmelakukan justifikasi pada 

tahapan pemecahan masalah. Pada tahapan mengeksplorasi, peserta didik yang 

memiliki gaya kognitif field dependent melakukan justifikasi terhadap informasi baru 

yang diperoleh dengan memberikan argumen secara logis. Pada tahapan 

merencanakan, peserta didik dengan gaya kognitif field dependentmelakukan 

justifikasi terhadap langkah-langkah yang akan digunakan dengan memberikan 

penjelasan yang logis. Namun, terdapat peserta didik dengan gaya kognitif field 

dependent tidak menentukan strategi yang akan digunakan. Pata tahapan menerapkan, 

peserta didik bergaya kognitif field dependent melakukan justifikasi terhadap 

langkah-langkah yang digunakan dalam pemecahan masalah dengan memberikan 

argumen dan memberikan alasan yang logis. Namun, terdapat peserta didik dengan 

gaya kognitif field dependent tidak dapat meberikan jawaban dan alasan yang logis 



 

 
 

sesuai permasalahan. Hal ini senada dengan penelitian Budi Usodo yang menyatakan 

bahwa peserta didik dengan gaya kognitif field dependent mengalami kesulitan dalam 

memproses informasi yang kompleks, namun mudah mempersepsi apabila informasi 

tersebut dimanipulasi sesuai dengan konteksnya51. Pada tahap memverifikasi, peserta 

didik dengan gaya kognitif field dependent melakukan justifikasi terhadap solusi yang 

diperoleh, tetapi telihat ragu-ragu dalam memberikan argumen pada saat di 

wawancara oleh peneliti. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa peserta didik dengan gaya kogntif field dependent melakukan justifikasi 

dominan ke empiris.  

3. Epistemic Cognition peserta didik dalam pemecahan masalah ditinjau dari 

gaya kognitif field independent dan field dependent 

Perbedaan Epistemic Cognition peserta didik dalam pemecahan masalah 

ditinjau dari gaya kognitif field independent dan field dependentdapat dilihat di tabel 

4.10 sebagai berikut : 

  

                                                   
51Ibid. h. 98. 



 

 
 

 

Tabel 4.10 
Perbedaan Epistemic Cognition peserta didik dalam pemecahan masalah 

ditinjau dari gaya kognitif field independent dan field dependent 

 
Faktor EC 

 
Tahap Pemecahan 

Masalah 

 
Peserta didik FI 

 
Peserta Didik FD 

 
 
 
 

 
 

Strategi 
Metakognisi 
(Planning, 
Monitoring 

dan 
Kontrol) 

 

Mengeksplorasi 

 
 

 
 

Merencanakan 
 
 
 
 
 

Menerapkan 

Peserta didik FI 
menggunakan monitoring 
dan kontrol terhadap 
informasi baru yang 
subjek peroleh dari soal 
 
Peserta didik FI 
menentukan langkah-
langkah yang akan 
digunakan untuk 
memecahkan masalah. 
 
Pada tahap menerapkan, 
peserta didik FI 
cenderung melakukan 
monitoring dan kontrol 
terhadap langkah-
langkah pengerjaannya. 

Peserta didik FD 
menggunakan monitoring 
dan kontrol terhadap 
informasi baru yang 
subjek peroleh dari soal 
 
Peserta didik FD 
menentukan langkah-
langkah yang akan 
digunakan untuk 
memecahkan masalah 
 
Terdapat peserta didik 
FD melakukan 
monitoring dan kontrol 
terhadap langkah 
pemecahan masalah. 
Namun, terdapat peserta 
didik yang tidak 
melakukan kontrol 
terhadap langkah 
pengerjaannya 

 
Faktor EC 

 
Tahap Pemecahan 

Masalah 

 
Peserta didik FI 

 
Peserta Didik FD 



 

 
 

 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analis 
dapat disimpulkan bahwa 
peserta didik FI lebih 
banyak menggunakan 
strategi metakognisi 
terutama melakukan 
monitoring dan kontrol 
pada pemecahan masalah.  

Berdasarkan hasil analis 
dapat disimpulkan 
bahwa peserta didik FI 
lebih banyak 
menggunakan strategi 
metakognisi terutama 
melakukan monitoring 
dan kontrol pada 
pemecahan masalah. 

 

 
Pendekatan 
pemecahan 

masalah 

 

 

 

Menerapkan 

Pada pendekatan 
pemecahan masalah,  
peserta didik FI 
menggunakan pendekatan 
secara rasional yaitu  
dimana peserta didik 
menggunakan rumus atau 
teorema yang sudah 
diketahui peserta didik 
untuk memecahkan 
masalah. 

Pada pendekatan 
pemecahan masalah,  
peserta didik FD 
menggunakan 
pendekatan secara 
rasional yaitu  dimana 
peserta didik 
menggunakan rumus 
atau teorema yang 
sudah diketahui peserta 
didik untuk 
memecahkan masalah. 

 

 

 

 

Justifikasi 

 

 

Mengeksplorasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Merencanakan 

Pada tahap 
mengeksplorasi, Peserta 
didik FI melakukan 
justifikasi terhadap 
informasi baru yang 
diperoleh dengan 
memberikan argumen 
yang logis dan 
memberikan argumen 
berdasarkan fakta yang 
ada. 
Peserta didik FI 
melakukan Justifikasi 
terhadap langkah-langkah 
yang akan digunakan 
untuk menjawab soal 
pemecahan masalah 
dengan memberikan 
argumen yang logis  

Pada tahap 
mengeksplorasi, Peserta 
didik FD melakukan 
justifikasi terhadap 
informasi baru yang 
diperoleh dengan 
memberikan argumen 
yang logis dan 
memberikan argumen 
berdasarkan fakta yang 
ada. 
Peserta didik FD 
justifikasi terhadap 
langkah-langkah yang 
akan digunakan dengan 
memberikan penjelasan 
yang logis. Namun, 
terdapat salah satu 
peserta didik tidak. 



 

 
 

 
Faktor EC 

 
Tahap Pemecahan 

Masalah 

 
Peserta didik FI 

 
Peserta Didik FD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justifikasi 

 
Merencanakan 

terhadap langkah-langkah 
yang akan digunakan 

menentukan strategi 
yang akan digunakan. 

 
 

 
 

  
 

Menerapkan 

Pada tahapan menerapkan, 
peserta didik dengan gaya 
kognitif field independent 
melakukan justifikasi 
terhadap penerapan 
langkah-langkah yang 
digunakan 
denganmemberikanargumen 
yang logis dan berdasarkan 
fakta yang ada. 

Peserta didik FD 
melakukan justifikasi 
terhadap langkah-
langkah yang 
digunakan dalam 
pemecahan masalah 
dengan memberikan 
argumen dan 
memberikan alasan 
yang logis. Namun, 
terdapat peserta didik 
yang tidak dapat 
meberikan jawaban 
dan alasan yang logis 
sesuai permasalahan 

 
 

 
 

Memverifikasi 

Peserta didik FI  melakukan 
justifikasi terhadap solusi 
atau jawaban yang 
diperoleh dengan 
memberikan alasan yang 
logis dan menggunakan 
argumen berdasarkan 
teorema dan fakta yang ada. 

peserta didik 
FDmelakukan 
justifikasi terhadap 
solusi atau jawaban 
yang diperoleh, tetapi 
telihat ragu-ragu dalam 
memberikan argumen 
pada saat di 
wawancara oleh 
peneliti 

 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis 
disimpulkan bahwa 
justifikasi peserta didik FI 
cenderung ke rasional. 

Berdasarkan hasil 
analisis disimpulkan 
bahwa justifikasi 
peserta didik  FD 
cenderung dominan ke 
empiris. 

 
 

 
Kesimpulan Akhir 

Level Epistemic cognition 
peserta didik dengan gaya 
kognitif field independent 
dalam pemecahan masalah 
matematika adalah dominan 
rasional. 

Level Epistemic 
cognition peserta didik 
dengan gaya kognitif 
field dependent dalam 
pemecahan masalah 
matematika adalah 



 

 
 

dominan rasional. 
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