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BERPIKIR REFLEKTIF DALAM MEMECAHKAN MASALAH 

MATEMATIKA BERBASIS HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) 

PADA MATERI HIMPUNAN DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berpikir reflektif siswa dalam 

memecahkan masalah himpunan berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

ditinjau dari gaya kognitif Field Independent (FI) dan gaya kognitif Field Dependent 

(FD). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek pada 

penelitian ini yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 1 Rembang. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah tes tertulis dan wawancara. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, yakni membandingkan 

data hasil tes dan data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek 

field independent mampu memenuhi seluruh indikator dari berpikir reflektif menurut 

Surbeck et al., (1991), yaitu reacting, elaborating, dan contemplating. Subjek field 

dependent hanya mampu memenuhi indikator reacting saja. Sedangkan, untuk 

indikator elaborating dan contemplating belum memenuhi. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa siswa dengan gaya kognitif field independent lebih maksimal dalam 

memecahkan masalah matematika berbasis HOTS dibandingkan dengan siswa 

dengan gaya kognitif field dependent. 

 

Kata kunci : Berpikir Reflektif, HOTS, Gaya Kognitif 

 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze students' reflective thinking in solving set problems based 

on Higher Order Thinking Skills (HOTS) in terms of Field Independent (FI) cognitive 

style and Field Dependent (FD) cognitive style. The type of this research is 

descriptive qualitative research. The subject of this study is seventh grade students of 

SMP Negeri 1 Rembang. The methods of data collection used consist of written test 

and interview. The methods of data analysis used are data reduction, data 

presentation, and conclusion drawing and verification. The validity of the data is 

obtained using triangulation technique, namely comparing test result data and 

interview data. The result of the study shows that field independent subject is able to 

fulfill all the indicators of reflective thinking according to Surbeck (1991), namely 

reacting, elaborating, and contemplating. Field dependent subject is only able to 

fulfill the reacting indicator. Meanwhile, the elaborating and contemplating 

indicators are not fulfilled. Therefore, it can be concluded that students with field 
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independent cognitive style are more optimal insolving HOTS-based mathematical 

problems compared to students with field dependent cognitive style. 

 

Keywords: Reflective Thinking, HOTS, Cognitive Style 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam pengembangan potensi diri 

manusia. Jumali et al., (2008) berpendapat pendidikan merupakan kegiatan yang 

dapat membimbing manusia menuju ke tingkat kedewasaan dan lebih mandiri. 

Pendidikan dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran untuk menstimulasi agar 

siswa aktif mengembangkan diri sehingga memiliki pengetahuan untuk mengubah 

sikap dan tingkah laku menjadi terpelajar (Juwita et al., 2014). 

Matematika dipelajari di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan 

dasar hingga perguruan tinggi. Prayitno et al., (2012) berpendapat kemampuan yang 

diharapkan dari belajar matematika adalah siswa dapat memahami konsep, menalar, 

berkomunikasi, memecahkan masalah, dan mengimplementasikan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Matematika sangat berperan penting dalam ilmu 

pengetahuan, karena dengan mempelajari matematika, dapat meningkatkan daya 

nalar serta cara berpikir.  

Berpikir merupakan proses yang meliputi beberapa ilmu dalam ranah kognitif 

yang tujuannya adalah pengambilan keputusan sehingga diperoleh suatu 

penyelesaian masalah (Suharna, 2018) berpikir merupakan proses yang meliputi 

beberapa ilmu dalam ranah kognitif yang tujuannya adalah pengambilan keputusan 

sehingga diperoleh suatu penyelesaian masalah. Lestari & Yudhanegara (2015) 

menyebutkan jenis-jenis kemampuan berpikir, yakni kemampuan berpikir kreatif 

matematis, kemampuan berpikir kritis matematis, kemampuan berpikir logis, dan 

kemampuan berpikir reflektif matematis.  

Angkotasan (2013) mengatakan berpikir reflektif adalah keterampilan siswa 

saat mengalami keraguan dalam memecahkan suatu permasalahan. Gurol (2011) 

menjelaskan berpikir reflektif merupakan proses kegiatan penggunaan strategi 

pembelajaran yang tepat melalui proses menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, 

dan mendapatkan makna yang mendalam. Suharna (2018) mengatakan berpikir 

reflektif merupakan berpikir yang diawali keraguan individu namun individu 
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tersebut masih tetap akan menyelesaikan masalah.  

Ariestyan et al., (2016) menyebutkan fase berpikir reflektif, yakni reacting 

(berpikir untuk aksi), comparing (berpikir untuk evaluasi), dan contemplating 

(berpikir inkuiri kritis). Reacting merupakan respon awal dalam menghadapi 

masalah. Comparing yaitu fase dimana seseorang mengaitkan pengetahuan yang 

telah ia pelajari dengan masalah yang sedang dihadapi. Contemplating merupakan 

inkuiri kritis yang menghasilkan sebuah simpulan. Sedangkan Surbeck et al., (1991) 

menyebukan indikator berpikir reflektif antara lain: Reacting (berpikir untuk aksi), 

Elaborating (berpikir untuk evaluasi), Contemplating (berpikir inkuiri kritis).  

Penelitian ini menggunakan indikator berpikir reflektif menurut Surbeck et al., 

(1991) yang terdiri dari: (a) Reacting, yakni respon awal siswa mengenai 

permasalahan yang dihadapi dengan dapat menyebutkan apa saja yang diketahui dan 

apa saja yang belum dipahami, (b) Elaborating, yakni siswa mampu menjelaskan 

reaksi awal mereka dalam merespon permasalahan yang dihadapi serta 

membuktikan apa yang mereka pikirkan dengan mempertimbangkan beberapa hal 

serta membuat rencana penyelesaian masalah menggunakan pengalaman ataupun 

pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, (c) Contemplating, yakni 

penggabungan reaksi awal dengan penyelidikan yang lebih lanjut, dimana siswa 

diminta menjelaskan secara detail bagaimana cara mengerjakan soal dan memeriksa 

kembali jawabannya. 

Berikut tabel indikator berpikir reflektif yang diadopsi dari Surbeck et al., 

(1991) dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Tabel 1. Indikator Berpikir Reflektif 

 

No Fase  Indikator yang Terpenuhi 

1 

Reacting 

(berpikir reflektif 

untuk aksi) 

a.  Menyebutkan apa yang diketahui 

b.  Menyebutkan apa yang ditanyakan 

c.  Menyebutkan metode yang dianggap efektif 

untuk menyelesaikan soal 

2 

Elaborating 

(berpikir reflektif 

untuk evaluasi) 

a.  Menjelaskan jawaban pada permasalahan 

yang didapat 

b.  Mengkaitkan masalah yang ditanyakan 

dengan masalah yang pernah dihadapi 

3 

Contemplating 

(berpikir reflektif 

untuk inkuiri 

kritis) 

a.  Memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi 

kesalahan dari jawaban 

b.  Membuat kesimpulan dengan benar 
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Soal matematika berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) merupakan 

soal matematika yang penyelesaiannya melibatkan proses penalaran dan berpikir 

tingkat tinggi sehingga dapat mengasah kemampuan siswa. David (2002) 

memaparkan indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ada tiga, 

yaitu: 1) Analyze (menganalisis), yaitu memisahkan materi menjadi bagian-bagian 

penyusunannya dan mendeteksi bagaimana suatu bagian berhubungan dengan 

bagian lain, 2) Evaluate (mengevaluasi), yaitu membuat keputusan berdasarkan 

kriteria yang standar, seperti mengecek dan mengkritik, 3) Create (menciptakan), 

yaitu menempatkan elemen bersama-sama untuk membentuk suatu keseluruhan 

yang koheren atau membuat hasil yang asli, seperti menyusun, merencanakan, dan 

menghasilkan. Widana (2018) memaparkan karakteristik soal-soal higher order 

thinking skills yaitu: 1) mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, 2) berbasis 

permasalahan kontekstual, 3) menggunakan bentuk soal beragam. Nugroho (2018), 

dalam memecahkan soal berbasis HOTS diperlukan waktu untuk berproses, tidak 

bisa dilakukan secara instan. Kemampuan siswa dalam memahami dan memecahkan 

soal-soal berbasis HOTS berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap 

siswa dalam menghadapi sebuah soal dikenal dengan sebutan gaya kognitif. 

Slameto (2003) mendefinisikan gaya kognitif merupakan perbedaan antar 

siswa dalam menyimpan dan mengolah informasi. Heineman (1995) mengemukakan 

bahwa gaya kognitif terdiri dari pola perilaku konsisten siswa dalam berpikir, 

mengingat dan memecahkan masalah. Witkin et al., (1997) memaparkan bahwa gaya 

kognitif dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: (1) Field Independent (FI) dan (2) 

Field Dependent (FD). Siswa dengan tipe gaya kognitif FI cenderung memilih 

belajar secara individual, menanggapi dengan baik, mencari informasi lebih banyak 

di luar konten yang telah ada, dan bebas (tidak bergantung kepada orang lain). 

Sedangkan siswa dengan tipe gaya kognitif FD cenderung memilih belajar dalam 

kelompok dan sesering mungkin berinteraksi dengan siswa lain atau guru, hanya 

mengikuti informasi yang sudah ada, dan memerlukan motivasi dapat berupa pujian 

atau dorongan dari luar. Cara menentukan gaya kognitif siswa field independent atau  

field dependent dengan menggunakan instrumen Group Embedded Figures Test 

(GEFT). Soal GEFT yang digunakan dikembangkan oleh Witkin (1997) seperti yang 

dikutip dalam Rifqiyana et al., (2016). Jika skor GEFT siswa berada pada rentang 0-

11, maka siswa dikategorikan dalam gaya kognitif FD. Sedangkan, jika skor GEFT 
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siswa berada pada rentang 12-18, maka siswa tersebut dikategorikan dalam gaya 

kognitif FI. 

Dari pengertian gaya kognitif diperoleh keterkaitan antara gaya kognitif 

dengan pemecahan masalah, karena cara siswa dalam berpikir dapat menentukan 

keberhasilan dalam memecahkan masalah. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran, 

pemecahan masalah perlu memperhatikan gaya kognitif siswa agar membantu guru 

untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Dalam 

memecahkan suatu masalah, diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah 

satu yang termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah berpikir 

reflektif. Jadi, dalam memecahkan suatu masalah matematika diperlukan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu berpikir reflektif dengan memperhatikan 

gaya kognitif siswa. Artikel ini memaparkan profil kemampuan berpikir reflektif 

siswa dalam memecahkan masalah matematika berbasis HOTS ditinjau dari gaya 

kognitif  field independent dan field dependent. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Rembang. Subjek yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu 4 siswa dari kelas VII E SMP Negeri 1 Rembang. Pengambilan 

subjek ini dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan mempertimbangkan 

tujuan tertentu. Objek yang diteliti yaitu kemampuan berpikir reflektif siswa kelas 

VII dalam menyelesaikan masalah berbasis HOTS yang ditinjau dari gaya kognitif 

field independent dan field dependent. Pengambilan data dilaksanakan dengan 

memberikan soal tes berpikir reflektif sebanyak dua soal. Keabsahan data dalam 

penelitian ini diuji dengan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil tes 

tertulis dan data hasil wawancara. Teknik analisis data pada penelitian ini melalui 

tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Analisis data dilaksanakan dengan mengacu pada indikator berpikir 

reflektif menurut Surbeck et al., (1991) yang terdiri dari 3 indikator, yaitu reacting, 

elaborating, dan contemplating. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes GEFT yang dikerjakan oleh siswa sehingga diperoleh data 
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sebagai berikut. 

Tabel 2. Presentase Gaya Kognitif Siswa 

Gaya Kognitif Frekuensi Presentase 

Field Independent 5 33,33% 

Field Dependent 10 66,67% 

Total  15 100% 

 

Berikut merupakan soal tes untuk menganalisis kemampuan berpikir reflektif 

siswa kelas VII dalam menyelesaikan masalah berbasis HOTS yang ditinjau dari 

gaya kognitif. Soal tes pada penelitian ini disusun berdasarkan kriteria soal HOTS. 

Soal tes sebanyak dua butir soal dengan materi himpunan. 

(1) Dari satu kelas terdata 2/3 dari jumlah siswa yang menyukai Matematika dan 

IPA akan mengikuti olimpiade IPA. Dua kali dari jumlah siswa yang menyukai 

keduanya akan mengikuti olimpiade Matematika. Diketahui jumlah seluruh 

siswa ada 35 orang dan tidak ada siswa yang tidak menyukai Matematika dan 

IPA. Jika siswa yang mengikuti olimpiade secara otomatis menyukai pelajaran 

yang dilombakan, maka banyak siswa yang hanya mengikuti olimpiade 

Matematika (hanya menyukai Matematika) adalah… orang. 

(2) Dari 120 orang siswa kelas 7 di SMP Pelita Harapan, diketahui 100 siswa 

mengikuti paling sedikit satu ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler Basket, 

Futsal, dan Voli. Diketahui 65 siswa mengikuti ekstrakurikuler Basket, 45 

siswa mengikuti ekstrakurikuler Futsal, 40 siswa mengikuti ekstrakurikuler 

Voli, 20 siswa mengikuti ekstrakurikuler Basket dan Futsal, 25 siswa 

mengikuti ekstrakurikuler Basket dan Voli, dan 15 siswa mengikuti 

ekstrakurikuler Futsal dan Voli. 

a. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti ketiga ekstrakrikuler 

tersebut. 

b. Tentukan banyaknya siswa yang hanya mengikuti ekstrakrikuler Basket. 

c. Tentukan banyaknya siswa yang hanya mengikuti ekstrakrikuler Futsa. 

d. Tentukan banyaknya siswa yang hanya mengikuti ekstrakrikuler Voli 

e. Gambarkan diagram Venn. 

 

Berdasarkan tabel 2, jumlah siswa dengan gaya kognitif field independent 

sebanyak 5 siswa dan siswa dengan gaya kognitif field dependent sebanyak 10 siswa. 
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Peneliti mengambil empat siswa sebagai subjek wawancara yang terdiri dari dua 

siswa dengan gaya kognitif field independent dan dua siswa dengan gaya kognitif 

field dependent. Pada penelitian ini, pemilihan subjek wawancara berdasarkan pada 

hasil tes tertulis dan tes GEFT. Pengambilan subjek juga didasarkan atas 

rekomendasi dari guru mata pelajaran dan kesediaan siswa untuk menjadi subjek 

wawancara. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka dibuat kode subjek 

penelitian, yaitu siswa dengan gaya kognitif field independent diberi kode SFI-1 dan 

SFI-2, dan untuk siswa dengan gaya kognitif field dependent diberi kode SFD-1 dan 

SFD-2. Berikut adalah hasil analisis kemampuan berpikir reflektif siswa dalam 

menyelesaikan soal tertulis berbasis HOTS. 

3.1 Kemampuan Berpikir Reflektif  Subjek SFI 

 

Gambar 1. Hasil Jawaban Salah Satu Subjek FI Soal Nomor 1 

3.1.1 Reacting 

P : 
Bisakah kamu sebutkan apa saja yang diketahui pada 

soal? 

SFI-1 : 

Banyak siswa yang ikut olimpiade IPA adalah 
3

2
 dari 

jumlah siswa yang menyukai Matematika dan IPA. Lalu 

banyak siswa yang ikut olimpiade Matematika adalah 2x 

dari jumlah siswa yang menyukai Matematika dan IPA. 

Jumlah seluruh siswa ada 35 siswa dan tidak ada yang 

tidak menyukai Matematika dan IPA. 
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SFI-2 : 

Banyak siswa yang mengikuti olimpiade IPA yaitu 
2

3
 dari 

jumlah siswa yang menyukai Matematika dan IPA. Banyak 

siswa yang mengikuti olimpiade Matematika yaitu 2x dari 

jumlah siswa yang menyukai Matematika dan IPA. Jumlah 

seluruh siswa adalah 35 siswa. 

P : 
Apakah kamu tahu apa yang ditanyakan pada soal? Jika 

tahu, coba sebutkan. 

SFI-1 : Banyaknya siswa yang suka matematika saja. 

SFI-2 : 
Tau bu, yaitu banyaknya siswa yang menyukai matematika 

saja, bu. 

P : 
Metode atau cara apa yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan masalah ini? 

SFI-1 : Yang ( ) ( ) ( ) ( )BAnBnAnBAn −+=  itu lho bu. 

SFI-2 : 𝑛(𝑀 ∪ 𝐼) = 𝑛(𝑀) + 𝑛(𝐼) − 𝑛(𝑀 ∩ 𝐼) bu. 

Berdasarkan hasil jawaban pada gambar 1 dalam kotak berwarna 

merah dan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa subjek FI 

mampu menyebutkan semua informasi yang diketahui dan yang 

ditanyakan pada soal serta mampu menyebutkan menyebutkan metode 

yang dianggap efektif untuk menyelesaikan soal. Subjek mampu 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal dengan 

menggunakan menggunakan bahasa mereka sendiri dan dituliskan 

dengan lengkap. Hal ini sesuai dengan Andriyani & Nurabadi (2018) 

yang berpendapat bahwa subjek FI mampu menuliskan apa yang 

diketahui dan dicari dengan tepat serta menggunakan bahasa sendiri. Hal 

ini dikarenakan subjek FI mampu mengorganisasikan objek-objek yang 

belum terorganisir dengan baik, sehingga subjek FI tidak kesulitan 

dalam langkah memahami masalah. Hal ini sejalan dengan Morgan 

sebagaimana dikutip dalam Kheirzadeh & Kassaian (2011), bahwa 

ketika bidangnya tidak diorganisir secara jelas, individu FI cenderung 

menerapkan struktur mereka sendiri. Hal ini juga sesuai dengan 

karakteristik individu FI, yaitu mereka secara internal menunjukkan dan 

memproses informasi dengan strukturnya sendiri (Witkin et al., 1997). 
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3.1.2 Elaborating 

P : Coba kamu jelaskan jawaban yang telah kamu tulis. 

SFI-1 : 

Kan rumusnya itu tadi, yang 

( ) ( ) ( ) ( )BAnBnAnBAn −+= jadi langsung masuk 

rumus itu. Dimasukin semua trus nanti ketemu yang suka 

Matematika sama IPA kan 21 siswa. Trus masuk rumus 

yang ( ) ( )BAnAn −  nanti ketemu hasilnya 21 siswa. 

SFI-2 : 

Jadi pertama kan memisalkan dulu bu, banyak siswa yang 

ikut olimpiade IPA itu 𝑛(𝐼) =
2

3
𝑛(𝑀 ∩ 𝐼) ,yang ikut 

olimpiade Matematika 𝑛(𝑀) = 2𝑛(𝑀 ∩ 𝐼)  terus jumlah 

seluruh siswa 𝑛(𝑀 ∪ 𝐼) = 35 .Terus langsung masuk ke 

rumus 𝑛(𝑀 ∪ 𝐼) = 𝑛(𝑀) + 𝑛(𝐼) − 𝑛(𝑀 ∩ 𝐼), dimaukin 

semua angkanya jadi ketemu jawabannya  𝑛(𝑀 ∩ 𝐼) = 21.   

Terus masuk rumus lagi yang 𝑛(𝑀) − 𝑛(𝑀 ∩ 𝐼)  nanti 

ketemu jawabannya 21 siswa. 

P : 
Apakah kamu sudah pernah mengerjakan tipe soal seperti 

ini sebelumnya? 

SFI-1 : Sudah, bu. 

SFI-2 : Sudah, bu. 

P : 

Apa terdapat kaitannya permasalahan yang pernah 

dihadapi sebelumnya dengan permasalahan yang 

ditanyakan pada soal ini? Jika iya, coba jelaskan. 

SFI-1 : 

Kalau soal yang dulu disuruh mencari yang ikut lomba 

basket sama lomba voli. Kalau yang soal sekarang disuruh 

mencari yang ikut olimpiade matematika aja. Jadi 

kaitannya sama-sama nyari yang ikut salah satu aja. 

SFI-2 : 

Kalau sekarang kan matematika sama ipa, kalau dulu 

basket dan voli. Trus kalau sekarang soalnya susah karna 

ada pecahannya, kalau dulu enggak. 

Berdasarkan hasil jawaban pada gambar 1 dalam kotak berwarna 

kuning dan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa subjek FI 

mampu melakukan indikator elaborating dengan baik, yaitu mampu 
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menjelaskan jawaban pada permasalahan yang didapat dan mampu 

mengkaitkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah 

dihadapi. Siswa melakukan elaborating dengan mengomentari dan 

mengidentifikasi hubungan fakta, kecukupan data dengan informasi dan 

pengalaman belajar yang dimiliki. Kemudian, menjelaskan rencana 

alternatif dalam pemilihan metode pemecahan masalah (Jannah & 

Rahaju, 2018). Pada tahap elaborating dalam penelitian Arifiyanto & 

Susanah (2018) subjek membandingkan apa yang dilakukan dengan 

pengalaman yang telah dimilikinya serta teori yang pernah dia pelajari 

dahulu. 

3.1.3 Contemplating 

P : 
Apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu? Coba 

periksa kembali. 

SFI-1 : Sudah bu. 

SFI-2 : Sudah bu. 

P : 

Jika saat kamu memeriksa jawabanmu terdapat kesalahan, 

apakah kamu bersedia memperbaikimya meskipun 

memakan waktu? 

SFI-1 : Bersedia bu. 

SFI-2 : Iya bu, bersedia. 

P : Kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

SFI-1 : 
Kesimpulannya yaitu banyak siswa yang hanya suka 

Matematika ada 21 siswa. 

SFI-2 : 
Jadi, banyak siswa yang hanya menyukai Matematika ada 

21 siswa. 

Berdasarkan hasil jawaban pada gambar 1 dalam kotak berwarna 

hijau dan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa subjek FI mampu 

memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan dari jawaban. Hal 

ini sesuai dengan proses berpikir reflektif Skemp (1982) yang 

berpendapat bahwa individu menyadari kesalahan dan mampu 

memperbaikinya. Pada tahap contemplating, subjek dapat membuat 

kesimpulan sesuai yang diharapkan, mampu mendeteksi kebenaran 

jawaban permasalahan dengan benar dan dapat memperbaiki jawaban 
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jika ada kesalahan (Ariestyan et al., 2016). Subjek mampu membuat 

kesimpulan dengan benar. Hal ini sejalan dengan Vendiagrys & Junaedi 

(2015) bahwa subjek FI dalam menyelesaikan masalah mampu 

memperoleh jawaban yang benar. 

3.2 Kemampuan Berpikir Reflektif  Subjek SFD 

 

Gambar 2. Hasil Jawaban Salah Satu Subjek FD Soal Nomor 1 

3.2.1 Reacting 

P : 
Bisakah kamu sebutkan apa saja yang diketahui pada 

soal? 

SFD-1 : 

Banyak siswa yang mengikuti olimpiade IPA = 
3

2
  jumlah 

siswa yang menyukai Matematika dan IPA. Banyak siswa 

yang mengikuti olimpiade Matematika = 2 kali jumlah 

siswa yang menyukai Matematika dan IPA. Jadi jumlah 

seluruh siswa = 35 siswa. 

SFD-2 : 

Diketahui jumlah seluruh siswa yang berjumlah 35 orang 

dan tidak ada siswa yang tidak menyukai pelajaran IPA 

dan Matematika. 

P : 
Apakah kamu tahu apa yang ditanyakan pada soal? Jika 

tahu, coba sebutkan. 

SFD-1 : Banyaknya siswa yang menyukai matematika saja 

SFD-2 : Yang ditanyakan adalah jumlah siswa yang mengikuti 
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olimpiade Matematika atau yang hanya menyukai mata 

pelajaran Matematika. 

P : 
Metode atau cara apa yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan masalah ini? 

SFD-1 : ( ) ( )BABABAS
c

−++=  

SFD-2 : Metodenya saya tidak tahu bu. Tapi caranya saya tahu. 

Berdasarkan hasil jawaban pada gambar 2 dalam kotak berwarna 

merah dan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa subjek mampu 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada hasil 

pekerjaannya dan mampu menjelaskannya pada saat wawancara. Hal ini 

sesuai dengan Haloho (2016) yang berpendapat bahwa subjek FD dapat 

menuliskan hal yang ditanyakan pada soal dengan benar.  Jika ditinjau 

dalam tahapan penyelesaian masalah menurut Suharna (2018) 

merupakan proses mengidentifikasi permasalahan mengenai hal-hal 

yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Pada soal nomor 1, SFD-1 

sudah lengkap dalam menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan, sedangkan SFD-2 masih kurang dalam menuliskan 

banyaknya siswa yang mengikuti olimpiade IPA dan banyaknya siswa 

yang mengikuti olimpiade Matematika. Subjek belum mampu 

menyelesaikan permasalahan pada soal dengan benar, karena masih 

salah dalam menyebutkan metode yang efektif untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

3.2.2 Elaborating 

P : Coba kamu jelaskan jawaban yang telah kamu tulis. 

SFD-1 : 

Yang pertama tak misalin dulu ( )== BAX yang 

menyukai keduanya, xIPAA
3

2
== , B = Matematika = 

2x. ( ) =
c

BA yang tidak suka keduanya = 0. S = jumlah 

siswa = 35. 

 

Trus masuk rumus yang tadi trus ketemu jawabannya 

5,52=x . Trus kan nyari yang suka matematika aja xx −2  

dimasukin semua ketemu 5,52  orang. 



13 

 

SFD-2 : 

Seluruh siswa dibagi 3. Nah hasil dari pembagian tersebut 

adalah 11,6. Diketahui jika jumlah siswa IPA 
3

2
 dari 

jumlah seluruh siswa yang ada di kelas, maka 11,6 dikali 

2 jawabannya adalah 23,2 dan jumlah siswa Matematika 

adalah .6,1116,11 =  Nah 11,6 ini dibulatkan.. 

dibulatkan sehingga menjadi 12. 

P : 

Apakah kamu sudah pernah mengerjakan tipe soal seperti 

ini sebelumnya dan mengaitkannya dengan yang kamu 

kerjakan kemarin? 

SFD-1 : Lupa bu. Kayaknya gak pernah, soalnya ini susah kok. 

SFD-2 : Belum pernah bu, yang ini sulit. 

Berdasarkan hasil jawaban pada gambar 2 dalam kotak berwarna 

kuning dan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa subjek mampu 

menjelaskan jawaban pada permasalahan yang didapat, namun salah. 

Kedua subjek salah dalam menjelaskan jawaban pada permasalahan 

yang didapat karena rumus yang dipakai untuk menyelesaikan soal 

masih salah. Hal ini sesuai dengan Vendiagrys & Junaedi (2015) yang 

berpendapat bahwa subjek FD dalam menyelesaikan masalah sering 

tidak dapat memperoleh jawaban yang benar. Kedua subjek tidak 

mampu mengkaitkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang 

pernah dihadapi. Kedua subjek mengatakan belum pernah menemui soal 

yang mirip dengan soal yang diberikan peneliti. 

3.2.3 Contemplating 

P : 
Apakah selama kamu mengerjakan soal ini selalu 

memeriksa tahap demi tahap yang kamu tulis? 

SFD-1 : Tidak bu. 

SFD-2 : Tidak. 

P : Apakah kamu yakin jawabanmu sudah benar? 

SFD-1 : Benar bu. 

SFD-2 : Yakin bu. 

P : Kesimpulan apa yang kamu peroleh? 

SFD-1 : Jadi, banyak siswa yang menyukai Matematika ada 52,5 
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orang. 

SFD-2 : 

Kesimpulannya adalah jumlah siswa yang mengikuti 

olimpiade matematika ternyata lebih sedikit daripada 

jumlah siswa yang mengikuti olimpiade IPA. 

Berdasarkan hasil wawancara, kedua subjek mampu membuat 

kesimpulan atas jawaban yang telah diperoleh walaupun masih salah. 

Hal ini sesuai dengan Rifqiyana et al., (2016) yang berpendapat bahwa 

FD kurang mampu dalam menarik kesimpulan. Hal ini juga sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Vendiagrys & Junaedi (2015) bahwa 

untuk subjek FD dalam menyelesaikan masalah sering tidak dapat 

memperoleh jawaban yang benar. Kedua subjek juga tidak mampu 

memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan dari jawaban. 

Kedua subjek FD sama sekali tidak menyadari kesalahan padahal 

banyak terdapat kekeliruan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa subjek field 

independent mampu memenuhi seluruh indikator dari berpikir reflektif menurut 

Surbeck et al., (1991). Subjek field dependent tidak mampu memenuhi ketiga 

indikator berpikir reflektif. Subjek field dependent hanya mampu memenuhi 

indikator reacting saja. Sedangkan untuk indikator elaborating dan contemplating 

belum memenuhi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa siswa dengan gaya 

kognitif field independent lebih teliti dalam menyelesaikan permasalahan 

dibandingkan dengan siswa dengan gaya kognitif field dependent. 
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