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ABSTRAK 

 

Dalam mempelajari matematika diperlukan proses berpikir karena matematika pada 

hakikatnya berkenaan dengan stuktur dan ide abstrak. Untuk mengetahui proses berpikir sis-

wa dilihat melalui deskriptor tahapan proses berpikir yang hierarki yaitu mengenal, pema-

haman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mendes-

kripsikan proses berpikir dan proporsi jenis kesalahan siswadalam menyelesaikan soal peme-

cahan masalah pada materi teorema Pythagoras. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif 

deskriptif dengan subjek siswa kelas VIII CIBI SMP N 1 Kota Jambi yang memiliki gaya 

belajar visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dari keenam tingkatan proses berpikir 

yang hierarki yaitu tahap mengenal, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi, 

semua subjek visual telah memenuhi tingkat evaluasi, dan (2) saat menyelesaikan masalah, 

beberapa subjek visual melakukan kesalahan yaitu 15,38% ketidakcermatan dalam membaca, 

25% ketidakcermatan dalam berpikir, 15,38% kelemahan dalam analisis masalah dan 61,53% 

subjek visual tidak melakukan kesalahan pada saat menyelesaikan soal pada lembar soal 

pemecahan masalah. 

 

Kata Kunci: berpikir, kesalahan, visual, pemecahan masalah 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu masalah yang dihadapi 

dunia pendidikan adalah masalah lemah-

nya proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan memahami 

informasi. Otak siswa dipaksa untuk meng-

ingat dan menimbun berbagai informasi 

tanpa dituntut memahami informasi yang 

diingatnya untuk dihubungkan dalam kehi-

dupan sehari-hari. Hamiyah dan Jauhar 

(2014:99) menyatakan bahwa masalah ada-

lah sesuatu yang tidak disukai, menimbul-

kan kesulitan bagi diri sendiri dan orang 

lain, dan perlu dihilangkan. Sedangkan me-

nurut Krulik dan Rudnik (Lidinillah: 2012) 

menjelaskan bahwa masalah adalah suatu 

situasi yang dihadapi oleh seseorang atau 

kelompok yang memerlukan suatu peme-

cahan tetapi individu atau kelompok terse-

but tidak memiliki cara yang langsung da-

pat menentukan solusinya. Hal ini berarti 

pula situasi tersebut  dapat ditemukan solu-

sinya dengan menggunakan strategi berpi-

kir yang disebut pemecahan masalah. 

Polya (1973:4) mengartikan peme-

cahan masalah sebagai sebuah kecakapan 

mempraktikkan, mencoba untuk memecah-

kan masalah harus mengamati, mengikuti 

apa yang dilakukan orang lain dalam me-

mecahkan masalah dan akhirnya belajar 

memecahkan masalah dengan mengerja-

kannya masalah tersebut. Sedangkan me-

nurut Bell (Sugiman dan Kusumah, 2010) 

kemampuan pemecahan masalah matema-

tik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Se-

perti juga diskusi yang dilakukan Fitriyani 

dan Sugiman (2014) terhadap lima guru 

matematika di SMP Negeri 3 Pati tentang 

kendala yang dihadapi ketika membelajar-

kan siswa pada materi teorema Pythagoras 

adalah seringnya terjadi kesalahan konsep 
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siswa dalam memahami Teorema Pythago-

ras dan menerapkan rumusnya dalam soal 

pemecahan masalah. Dalam sebuah peneli-

tian, Wiyasaningtiyas (2012) menemukan 

bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan de-

ngan teorema Pythagoras terletak pada ke-

tidakmampuan siswa terhadap perbanding-

an sisi sudut khusus pada segitiga siku-si-

ku, kesulitan siswa yang lain adalah me-

nyederhanakan bentuk akar. Hal senada 

juga diungkapkan Widyastuti (2010) yang 

juga menyatakan kesulitan yang dialami 

siswa juga mengaplikasikan teorema Py-

thagoras dalam soal cerita sehingga anak 

cenderung menganggap matematila ilmu 

yang tidak bermanfaat bagi kehidupan se-

hari-hari. Kowiyah (2012) mengemukakan 

bahwa mempelajari matematika diperlukan 

suatu proses berpikir karena matematika 

pada hakikatnya berkenaan dengan stuktur 

atau ide abstrak yang disusun secara siste-

matis dan logis melalui proses penalaran 

deduktif. Sehingga dalam memperoleh pe-

ngetahuan tersebut harus melalui proses 

berpikir yang baik supaya memperoleh ha-

sil berpikir yang baik karena Kowiyah 

(2012) juga  mengemukakan bahwa berpi-

kir secara umum dianggap sebagai proses 

kognitif. 

Kuswana (2013:3) mengemukakan 

bahwa proses berpikir merupakan urutan 

kejadian mental yang terjadi secara alami-

ah atau terencana dan sistematis pada kon-

teks ruang, waktu, dan media yang diguna-

kan, serta menghasilkan perubahan pada 

objek yang memengaruhinya, dan berda-

sarkan pendapat tersebut, dapat disimpul-

kan bahwa urutan kejadian mental setiap 

orang berbeda-beda jika dilihat dari gaya 

belajarnya. Kolb (Ghufron dan Risnawita, 

2013:11) mengemukakan bahwa gaya be-

lajar merupakan metode yang dimiliki indi-

vidu, untuk bisa mendapatkan informasi 

yang pada prinsipnya gaya belajar meru-

pakan bagian integral dalam siklus belajar 

aktif. Simatur dan Pratiwi (2014:198) me-

nyatakan dalam menyikapi gaya belajar ha-

rus ditambah dengan logika dan kebudaya-

an cara kerja yaitu modalitas. Gardner (Si-

matur dan Pratiwi, 2014:198) menyatakan 

bahwa modalitas belajar dikarakteristik-

kan menjadi gaya belajar auditory, visual, 

reading, dan kinesthetic. Bandler dan Grin-

der (DePorter, dkk, 2014:123) mengung-

kapkan bahwa meskipun beberapa orang 

memiliki akses ke ketiga modalitas visual, 

auditorial dan kinestetik, sebagaian besar 

orang cenderung pada satu modalitas bela-

jar. Penelitian yang relevan dengan peneli-

tian ini dilakukan Sujarwo (2013). Namun 

terdapat perbedaan dalam kedua penelitian 

ini yaitu Sujarwo tidak menggunakan ting-

katan proses berpikir untuk menganalisis-

nya sedangkan peneliti menggunakan ting-

katan proses berpikir Bloom. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa suatu pemecahan ma-

salah yang mendasar dan dimiliki oleh sis-

wa sangat diperlukan dalam menyelesaikan 

sebuah permasalahan matematika khusus-

nya masalah teorema Pythagoras, siswa vi-

sual dan memiliki kemampuan untuk me-

ngilustrasi seharusnya mampu untuk me-

nyelesaikan setiap permasalahan yang ber-

kaitan dengan teorema Pythagoras dengan 

baik. Sehingga peneliti melakukan peneli-

tian dengan judul: “Analisis Proses Berpi-

kir Siswa yang Memiliki Gaya Belajar Vi-

sual dalam Pemecahan Masalah pada Ma-

teri Teorema Pythagoras di Kelas VIII 

SMP”. 

KAJIAN PUSTAKA 

Bogdan (Sugiyono, 2009:244) me-

ngatakan bahwa analisis adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain se-

hingga dapat mudah dipahami dan temuan-

nya dapat diinformasikan kepada orang 

lain, dan proses berpikir menurut pendapat 

Kuswana (2013:3) yaitu urutan kejadian 

mental yang terjadi secara alamiah secara 

terencana dan sistematis pada konteks 

ruang, waktu, dan media yang digunakan, 

serta menghasilkan suatu perubahan terha-

dap objek yang memengaruhinya. Tiffani 

(2015) menyatakan bahwa dalam soal ceri-
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ta memerlukan pemahaman dan penalaran 

yang lebih mendalam dan biasanya siswa 

memerlukan suatu proses berpikir yang le-

bih tinggi jika menyelesaiakan soal cerita. 

Pendapat tersebut sejalan dengan bentuk 

soal pemecahan masalah yang akan digu-

nakan dalam penelitian ini. Karena di da-

lam soal tersebut memuat permasalahan 

yang kompleks dengan disajikan kata-kata 

panjang, sehingga memerlukan tingkat pe-

mahaman dan ketelitian siswa. 

Menurut Yuhasriati (2012), masa-

lah nyata yang dimaksud bukan hanya ka-

rena titik tolak pembelajaran berhubungan 

dengan dunia nyata dalam arti sehari-hari, 

tetapi juga menekankan pembelajaran de-

ngan menyajikan situasi yang dapat diba-

yangkan (to image) oleh siswa itu sendiri 

sehingga penekanannya pada membuat 

masalah itu menjadi nyata dalam pikiran 

siswa. Arikunto (2013:130) menyatakan di 

dalam pendidikan, terdapat tiga ranah atau 

domain besar yang selanjutnya disebut 

taksonomi, yaitu: ranah kognitif (Cognitive 

domain), ranah afektif (Affective domain), 

ranah psikomotor (Psychomotor domain). 

Ketiga ranah dalam taksonomi Bloom se-

perti disebutkan di atas bersifat linier se-

hingga sering kali menimbulkan kesulitan 

bagi guru dalam menempatkan konten (isi) 

pembelajaran. 

Begitu pula dengan Hamzah dan 

Muhlisrarini (2014:123) yang menyatakan 

bahwa rencana evaluasi belajar problem 

solving dalam pembelajaran matematika 

memperhatikan bahwa di dalam problem 

solving merupakan penyelesaian untuk 

menjembatani jurang “apa yang diketahui 

dan apa yang dipertanyakan”, sehingga le-

bih mengarah kepada pembentukan kreati-

vitas siswa. Untuk dapat menyelesaikan 

masalah, jelas siswa harus tahu konsep dan 

prinsip yang terlihat di dalam masalah itu. 

Suryabrata (Retna, 2013) menyata-

kan tiga langkah dalam proses berpikir se-

bagai berikut: (1) pembentukan pengertian, 

yaitu dengan cara menganalisis ciri-ciri da-

ri sejumlah objek sejenis, kemudian mem-

bedakan ciri-ciri tersebut dan mengabstrak-

sikannya, (2) pembentukan pendapat, yaitu 

meletakkan hubungan antara dua buah pe-

ngertian atau lebih, dan (3) penarikan ke-

simpulan. Adapun proses berpikir yang 

ditinjau dari ranah kognitif yang dikemu-

kakan oleh Bloom (Arikunto, 2013:131-

134) terdiri atas enam tingkatan, yaitu: 

tingkat mengenal, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. 

1. Mengenal, dalam pengenalan ini siswa 

diminta untuk memilih satu dari dua 

atau lebih jawaban. 

2. Pemahaman, dengan pemahaman, sis-

wa diminta untuk membuktikan bahwa 

ia memahami hubungan yang sederha-

na diantara fakta atau konsep. 

3. Penerapan atau aplikasi, dalam pene-

rapan atau aplikasi ini, siswa dituntut 

memiliki kemampuan untuk menye-

leksi atau memilih suatu abstraksi ter-

tentu. 

4. Analisis, dalam tingkatan analisis ini 

siswa diminta untuk menganalisis sua-

tu hubungan atau situasi yang kom-

pleks, memerincikan, mengidentifika-

si, mengilustrasi, serta menunjukkan. 

5. Sintesis, sintesis adalah paduan berba-

gai pengertian atau hal sehingga meru-

pakan satu kesatuan yang selaras.  

6. Evaluasi, mengevaluasi dalam aspek 

kognitif ini menyangkut masalah be-

nar/salah yang didasarkan atas dalil, 

hukum, dan prinsip pengetahuan.  

Dalam menyelesaikan soal, siswa 

masih sering melakukan beberapa kesalah-

an. Berikut beberapa jenis kesalahan yang 

dikemukakan Whimbey, dkk (2013:18-20) 

antara lain: 

1. Ketidakcermatan dalam membaca, 

biasanya dilakukan oleh siswa dalam 

beberapa perilaku seperti: membaca 

soal tanpa perhatian yang kuat pada 

makna atau pengertiannya, mengabai-

kan satu atau lebih kata yang kurang 

familiar, mengabaikan satu atau lebih 

fakta atau ide, tidak membaca kemba-

li bagian yang sulit, memulai menye-

lesaikan soal sebelum membaca leng-

kap soal tersebut. 
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2. Ketidakcermatan dalam berpikir, bia-

sanya dilakukan oleh siswa dalam be-

berapa perilaku seperti: mengabaikan 

akurasi atau mendahulukan kecepat-

an, mengabaikan kecermatan penggu-

naan beberapa operasi, mengartikan 

kata atau melakukan operasi secara ti-

dak konsisten, tidak mengecek rumus 

atau prosedur saat merasa ada yang 

tidak benar, bekerja terlalu cepat, me-

ngambil kesimpulan dipertengahan 

jalan tanpa pemikiran yang matang. 

3. Kelemahan dalam analisis masalah, 

biasanya disebabkan oleh beberapa 

hal seperti: gagal membedah masalah 

kompleks menjadi bagian-bagian atau 

gagal menggunakan bagian masalah 

untuk memahami masalah secara ke-

seluruhan, tidak menggunakan penge-

tahuan atau konsep utama untuk men-

coba memahami ide-ide yang kurang 

jelas, tidak menggunakan kamus atau 

sumber lainnya saat diperlukan untuk 

memahami masalah. 

4. Kekuranggigihan, salah satu yang da-

pat menghambat siswa dalam peme-

cahan masalah adalah kekuranggi-

gihan seperti: tidak percaya diri atau 

menganggap enteng masalah, memi-

lih jawaban berdasarkan intuisi belaka 

(menggunakan perasaan dalam men-

coba menebak jawaban), menyelesai-

kan masalah hanya secara teknis bela-

ka tanpa pemikiran, berpikir nalar ha-

nya pada bagia kecil masalah, menye-

rah, lalu melompat pada kesimpulan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis peneli-

tian kualitatif deskriptif dengan subjeknya 

adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ko-

ta Jambi yang memiliki gaya belajar visual. 

Menurut Satori dan Komariah (2014:42) 

penelitian kualitatif adalah penelitian ilmi-

ah dengan menyandarkan kebenaran pada 

sisi kriteria ilmu empiris yang berusaha un-

tuk mengeksplorasi, mendeskripsi, menje-

laskan, dan memprediksi kejadian-kejadian 

pada setting sosial. Pernyataan-pernyataan 

ilmu empiris yang memiliki kebenaran il-

miah harus cocok dengan fakta pengala-

man yang didukung oleh evidensi (bukti) 

empiris, dan Menurut Iskandar (Filahana-

sari, 2016:33), penelitian deskriptif meru-

pakan penelitian untuk memberi uraian 

mengenai fenomena atau gejala sosial yang 

diteliti dengan mendeskripsikan fenomena 

tersebut secara jelas. Prosedur penelitian 

yang dilaksanakan dalam penelitian ini me-

ngacu pada tahap atau prosedur penelitian 

menurut Bogdan yang dimodifikasi oleh 

Moleong (2014:127). Tahap penelitian ter-

sebut meliputi: (1) tahap pra-lapangan, (2) 

tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap 

analisis data. 

Pada penelitian ini, kegiatan yang 

akan dilaksanakan adalah melakukan tes 

pemilihan subjek dengan memberikan tes 

gaya belajar Visual Auditorial Kinestetik 

(VAK) kepada siswa sehingga diperoleh 

siswa visual (SV) kemudian memberikan 

lembar soal pemecahan masalah (LSPM) 

materi teorema Pythagoras yang telah diva-

lidasi kepada subjek penelitian, hal ini me-

rupakan triangulasi sumber. Kemudian se-

telah mendapatkan data hasil tes lembar 

soal matematika maka selanjutnya yaitu 

melakukan wawancara dengan memberi-

kan beberapa pertanyaan berkaitan dengan 

jawaban tertulis yang telah dikerjakan oleh 

siswa, hal ini merupakan klarifikasi atas 

data jawaban tes tertulis yang telah diker-

jakan subjek. Hasil jawaban tertulis dan 

verbal dikaji ketetapannya. Setelah itu pe-

neliti melakukan analisis terhadap seluruh 

data yang berhasil dikumpulkan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA-

SAN 

Dalam penelitian, instrumen yang 

digunakan yaitu instrumen gaya belajar 

Visual Auditorial Kinestetik (VAK) berupa 

serangkaian soal untuk mengetahui gaya 

belajar siswa, lembar soal pemecahan ma-

salah matematika untuk mengungkapkan 

proses berpikir dan jenis kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan masalah pada materi 

teorema Pythagoras, serta instrumen pedo-
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man wawancara berupa pertanyaan untuk 

menyelidiki proses berpikir dan jenis kesa-

lahan siswa pada saat menyelesaikan masa-

lah yang diberikan dengan menerapkan pe-

ngetahuan yang telah dimiliki siswa dalam  

menyelesaikan masalah matematika.  

Instrumen gaya belajar VAK  meru-

pakan tes gaya belajar  yang terdiri dari ti-

ga kelompok pertanyaan, untuk setiap ke-

lompoknya terdapat 12 butir pertanyaan. 

Pertanyaan yang terdapat pada kelompok 

pertama berkaitan dengan ciri-ciri atau 

karakteristik yang dimiliki oleh siswa de-

ngan gaya belajar visual, kelompok kedua 

dengan ciri-ciri atau karakteristik yang di-

miliki oleh siswa dengan gaya belajar audi-

torial, dan kelompok ketiga berkaitan de-

ngan ciri-ciri atau karakteristik yang dimi-

liki oleh siswa dengan gaya belajar kines-

tetik. Pada instrumen gaya belajar VAK 

tersebut tidak dilakukan proses validasi, 

instrumen tersebut telah valid dan reliabel 

karena sudah mengalami sejumlah pengu-

jian.  

Instrumen LSPM matematika disu-

sun dalam bentuk soal uraian yaitu pada 

materi teorema Pythagoras yang terdiri dari 

dua soal dan untuk  mengukur keshahihan 

dan kevalidan instrumen soal tes, maka pe-

neliti melakukan validasi terhadap instru-

men soal tersebut. Pada lembar validasi, 

terdapat tiga kriteria yang dinilai oleh vali-

dator sesuai pendapat Hendriana dan Soe-

marmo (2014:57), yang meliputi penilaian 

terhadap konstruksi soal, penilaian terha-

dap penggunaan bahasa, dan juga penilaian 

terhadap materi. Dimana masing-masing 

kriteria terdiri atas sub-sub kriteria, dan un-

tuk setiap sub kriteria penilaian ini diberi 

skala penilaian yang kemudian dituangkan 

dalam bentuk penilaian berupa pernyataan 

setuju (s), kurang setuju (ks) dan tidak se-

tuju (ts).  

LSPM matematika yang akan digu-

nakan telah divalidasi oleh dua orang ahli 

matematika/pendidikan matematika dan sa-

tu orang guru matematika SMP. Hasil pe-

nilaian dari dosen serta guru matematika 

terhadap validasi instrumen lembar soal 

matematika adalah instrumen tersebut la-

yak digunakan sebagai instrumen peneliti-

an, namun dengan beberapa perbaikan, di-

antaranya adalah memperbaiki pertanyaan-

pertanyaan atau kata tanya yang digunakan 

sehingga tidak menimbulkan makna yang 

ambigu sehingga peneliti memperbaiki ins-

trumen lembar soal pemecahan masalah 

matematika yang akan digunakan. 

Setelah seluruh instrumen peneli-

tian tersebut direvisi, maka instrumen ter-

sebut digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian di kelas VIII CIBI SMP N 1 

Kota Jambi dan persentase keseluruhan 

hasil tes gaya belajar siswa kelas VIII CIBI 

dapat dilihat pada tabel 4.2 
Tabel 4.2 Persentase Perolehan Hasil Gaya Belajar 

Siswa  

Gaya Belajar Frekuensi Persentase 

Visual 13 59,1% 

Auditorial 4 18,18% 

Kinestetik 3 13,63% 

Auditorial-Visual 2 9,09% 

Total 22 100% 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas me-

nunjukkan bahwa dari kelas yang dijadikan 

peneliti sebagai subjek penelitian mayori-

tas siswa memiliki gaya belajar visual yak-

ni sebesar 59,1% dari jumlah siswa, hal ini 

sesuai yang diharapkan oleh peneliti. 

Peneliti mendiskusikan hasil skor 

gaya belajar yang diperoleh kepada guru 

matematika yang mengajar di kelas VIII 

CIBI dengan mencocokkan skor dan ciri-

ciri serta karakteristik siswa visual secara 

teoritis. Setelah diskusi dilaksanakan tes 

gaya belajar, dari 22 siswa diperoleh 13 

orang siswa yang memiliki gaya belajar 

visual. Sehingga 13 orang siswa tersebut 

dapat dijadikan subjek penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian, baik 

melalui hasil jawaban tertulis maupun  ha-

sil wawancara, ketiga belas subjek peneli-

tian menunjukkan hasil yang tidak begitu 

berbeda seperti yang terlihat pada hasil pe-

nelitian. Dalam menyelesaikan lembar soal 

pemecahan masalah yang diberikan, SV1, 

SV2 dan seterusnya sampai SV13 menger-

jakan dan memberikan beberapa cara dan 

strategi yang hampir sama. Namun bebera-
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pa subjek dari ketiga belas subjek ini masih 

memiliki beberapa kekurangan dalam be-

berapa tahpan proses berpikir saat penye-

lesaian masalah yang diberikan. Akan teta-

pi secara umum ketiga belas subjek dapat  

melalui semua tahapan-tahapan dalam pro-

ses berpikir pada soal. Hal ini sesuai de-

ngan pendapat Kuswana (2013:18) yang 

menyatakan bahwa berpikir dan meme-

cahkan masalah dapat dilakukan dengan 

mempraktikkan serangkaian langkah atau 

prosedur. 

Dari penyelesaian lembar soal pe-

mecahan masalah dan wawancara akan di-

ketahui dan dideskripsikan terkait proses 

berpikir berdasarkan tingkatan  proses ber-

pikir siswa visual  sebagai berikut: 

Tingkatan Proses Berpikir 

Mengenal (recognition) 

Dalam tingkatan mengenal, siswa 

dituntut untuk mendefinisikan, mendes-

kripsikan, mengidentifikasikan, menyebut-

kan atau menyatakan dalam hal yang ber-

kaitan dengan masalah yang diberikan. 

Berikut deskripsi tingkatan mengenal un-

tuk ketiga belas subjek penelitian. 

Pada soal 1a ketiga belas subjek 

mampu menyatakan kembali informasi 

yang diketahui pada masalah dalam LSPM 

yang diberikan, yaitu subjek dapat menya-

takan masalah kedalam kalimat matema-

tika. Subjek membuat ilustrasi kolam re-

nang sebagai persegi panjang yang memi-

liki lebar 8 meter dan memiliki diagonal 17 

meter. Meskipun SV13 juga menyatakan-

nya dengan gambar namun subjek juga te-

tap memenuhi deskriptor tahap mengenal 

pada proses berpikir yaitu subjek dapat 

menyatakan informasi yang diketahui pada 

soal.  

 Hal ini dikarenakan faktor tujuan 

yang akan dicapai berdasarkan definisi 

berpikir oleh Valentine (Kuswana, 2013:2) 

yang menyatakan bahwa berpikir dalam 

kajian psikologis secara tegas menelaah 

proses dan pemeliharaan untuk suatu akti-

vitas yang berisi mengenai kata bagaimana 

dan dihubungkan dengan gagasan-gagasan 

yang diarahkan untuk beberapa tujuan pen-

ting yang diharapkan, sehingga dapat di-

simpulkan bahwa ketiga belas subjek me-

nyatakan gagasan pada lembar jawaban sa-

at diwawancarai untuk diarahkan kepada 

pemecahan masalah pada materi teorema 

Pythagoras.  

Pemahaman (comprehension) 

Tahap pemahaman menuntut siswa 

untuk dapat menerangkan, memperluas, 

menggeneralisasi, dan  memberikan contoh 

dalam hal yang berkaitan dengan masalah 

yang diberikan oleh peneliti. Berikut des-

kripsi tingkatan pemahaman untuk ketiga 

belas subjek penelitian. 

 Pada soal 1b ketiga belas subjek 

mampu menerangkan masalah dalam lem-

bar soal pemecahan masalah yang diberi-

kan, yaitu subjek dapat membuat sketsa 

gambar untuk masalah menentukan luas 

kolam renang. Dari 13 orang subjek, SV8 

dan SV9 membuat sketsa yang berbentuk 

bangun datar segitiga siku-siku, namun pa-

da saat pertama mengerjakan soal, subjek 

telah membuat sketsa awal yang juga me-

rupakan sketsa gambar dari masalah pada 

soal yang berbentuk persegi panjang se-

hingga SV8 dan SV9 tetap dapat menye-

lesaikan soal 1b dengan benar. Sedangkan 

11 subjek lainnya membuat sketsa gambar 

dengan bentuk sketsa gambar yang sama 

yaitu bangun datar persegi panjang dengan 

lebar 8 meter dan diagonal 17 meter. 

Hal ini dikarenakan faktor tujuan 

yang akan dicapai berdasarkan definisi 

berpikir menurut Valentine (Kuswana, 

2013:2) yang menyatakan bahwa berpikir 

dalam kajian psikologis secara tegas mene-

laah proses dan pemeliharaan untuk suatu 

aktivitas yang berisi gagasan-gagasan yang 

diarahkan untuk beberapa tujuan yang 

diharapkan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ketiga belas subjek menyatakan ga-

gasan pada lembar jawaban dan saat diwa-

wancarai untuk diarahkan kepada peme-

cahan masalah pada materi teorema Pytha-

goras. Faktor kedua kemauan uji coba yang 

dinyatakan Makmun (2009:230) karena al-

ternatif pemecahan masalah yang dipilih 

dipraktikkan atau dilaksanakan kemudian 
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dari hasil pelaksanaan itu akan diperoleh 

informasi untuk membuktikan (diterima ti-

daknya) hipotesis yang telah dirumuskan. 

Penerapan atau aplikasi (application) 

Dalam tingkatan penerapan atau 

aplikasi, siswa dituntut untuk dapat meng-

hitung, memanipulasikan, mengoperasikan, 

menemukan, menghasilkan menghubung-

kan, menggunakan, dan juga memecahkan. 

Berikut ini adalah deskripsi penerapan atau 

aplikasi untuk ketiga belas subjek peneli-

tian. 

Pada saat ketiga belas subjek me-

ngerjakan soal 1c, yaitu soal yang dapat 

mengukur proses berpikir pada tahap apli-

kasi, subjek mengerjakannya dengan me-

nuliskan konsep yang akan subjek gunakan 

untuk menyelesaikan masalah pada lembar 

soal pemecahan masalah tersebut. SV1, 

SV6, dan SV7 menuliskan dua buah kon-

sep yang akan digunakan untuk menyele-

saikan soal, namun SV2 dan SV12 mem-

buat tiga konsep yang dapat digunakan. 

Berbeda dengan subjek lain, SV8 menulis-

kan satu konsep untuk menjawab soal 1c, 

akan tetapi SV8 mengetahui konsep yang 

dapat subjek gunakan untuk menyelesaikan 

masalah, hanya saja SV8 tidak menuliskan 

konsep terebut tetapi menyatakannya pada 

saat melakukan wawancara. Sementara itu 

subjek visual lainnya hanya menuliskan 

satu konsep, yaitu konsep teorema Pytha-

goras meskipun pada soal selanjutnya sub-

jek menggunakan konsep lain. Dengan de-

mikian terlihat bahwa ketiga belas subjek 

dapat menemukan konsep yang sesuai un-

tuk digunakan pada soal selanjutnya mes-

kipun tidak semua konsep yang dituliskan. 

Hal ini karena subjek memenuhi 

indikator inteligensi yang dikemukakan 

Witherington (Makmun, 2009:54) yang 

mengemukakan bahwa indikator-indikator 

inteligen adalah kemudahan menggunakan 

bilangan (facility in the use of the number), 

efisiensi dalam berbahasa (language effici-

ency), kecepatan dalam pengamatan (speed 

of perception), kemudahan saat mengingat 

(facility in memorizing), kemudahan dalam 

memahami hubungan (facility in compre-

hending relationships), dan juga imajinasi 

(imagination). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa SV1, SV2 dan seterusnya sampai 

SV13 menyatakan gagasan pada lembar 

jawaban dan saat diwawancarai karena 

subjek memiliki perilaku inteligen sehing-

ga subjek dapat melalui tahap pemahaman 

dengan baik. 

Analisis (analysis) 

Dalam tingkatan analisis, siswa di-

tuntut untuk dapat memerinci, mengidenti-

fikasikan, mengilustrasikan, menunjukkan 

masalah agar masalah lebih mudah disele-

saikan. Berikut ini  deskripsi analisis untuk 

ketiga belas subjek penelitian. 

Pada saat mengerjakan soal 1d, be-

berapa subjek visual diantaranya adalah 

SV2, SV5 dan SV10 melakukan beberapa 

kesalahan. SV2 melakukan kesalahan pada 

saat perhitungan seperti yang telah dipa-

parkan pada dekripsi hasil tes LSPM yang 

diberikan oleh peneliti. SV2 juga melaku-

kan kesalahan dalam penulisan satuan pan-

jang. SV5 melakukan kesalahan perhitung-

an hasil kuadrat dari 17, yaitu SV5 meng-

hitung kuadrat dengan mengalikan bilang-

an pokok dengan pangkatnya, namun sub-

jek segera menyadari kesalahannya dan 

menghitung ulang hasil kuadrat dari 17 

sehingga subjek mendapatkan hasil yang 

benar. SV10 juga melakukan kesalahan 

yang sama, subjek melakukan kesalahan 

pada saat perhitungan hasil kuadrat yaitu 

subjek menghitung hasil dari     adalah 

42 yang seharusnya adalah 49 sehingga 

subjek mendapatkan hasil kuadrat yang 

salah. Namun subjek dapat memperbaiki 

jawabannya karena pada saat mengurang-

kan kuadrat dari 17 dengan kuadrat dari 

delapan subjek mendapatkan angka yang 

sulit untuk ditentukan hasil akarnya se-

hingga subjek memeriksa perhitungannya 

lagi. Meskipun SV2, SV5, dan SV10 mela-

kukan kesalahan yang tidak jauh berbeda, 

ketiga subjek tetap dapat menyelesaikan 

soal 1d dikarenakan subjek bisa memper-

baiki kesalahannya. 

Dari ketiga belas subjek visual yang 

diberikan lembar soal pemecahan masalah 
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oleh peneliti, tiga subjek melakukan kesa-

lahan yang tidak jauh berbeda, sedangkan 

10  subjek lainnya dapat menyeleaikan soal 

1d dengan tidak melakukan kesalahan. 

Meskipun demikian, ketiga belas subjek 

tetap dapat menyelesaikan soal 1d dengan 

benar. 

Sintesis (synthesis) 

Dalam tingkatan sintesis, siswa di-

tuntut untuk dapat mengombinasikan, men-

ciptakan, mengkonstruksikan, dan meng-

hubungkan masalah yang diberikan. Beri-

kut deskripsi sintesis untuk ketiga belas 

subjek penelitian. 

Pada saat mengerjakan soal 1e, di-

tuntut untuk dapat menghubungkan jawa-

ban pada soal 1d untuk digunakan dalam 

menyelesaikan soal 1e. Dua dari 13 subjek 

visual diantaranya SV7 dan SV10 melaku-

kan beberapa kesalahan dalam menyelesai-

kan soal 1e ini. SV7 melakukan kesalahan 

pada saat mensubstitusikan ukuran panjang 

dan lebar dengan membalik keduanya se-

perti yang telah dipaparkan pada dekripsi 

hasil tes LSPM yang diberikan oleh peneli-

ti. Sedangkan SV10 melakukan kesalahan 

pada saat menuliskan satuan luas. Meski-

pun SV7 dan SV10 melakukan kesalahan, 

ketiga subjek tetap dapat menyelesaikan 

soal 1e dikarenakan sifat perkalian komu-

tatif sehingga tidak mempengaruhi letak 

panjang dan lebar saat akan dioperasikan. 

SV10 juga dapat memperbaiki kesalahan-

nya ketika subjek diwawancarai. 

Dari ketiga belas subjek visual yang 

diberikan lembar soal pemecahan masalah 

oleh peneliti, dua subjek melakukan kesa-

lahan sedangkan 11  subjek visual lainnya 

dapat menyeleaikan soal 1e tanpa melaku-

kan kesalahan. Meskipun demikian, ketiga 

belas subjek tetap dapat menyelesaikan 

soal 1e dengan benar. 

Evaluasi (evaluation) 

Dalam tingkatan evaluasi, siswa di-

tuntut untuk dapat menilai, menyimpulkan, 

mendeskripsikan, memutuskan, menafsir-

kan permasalahan. Dalam hal ini siswa di-

minta untuk mengevaluasi kebenaran dari 

setiap langkah penyelesaian yang telah di-

laluinya untuk dapat menyimpulkan jawa-

ban dari permasalahan. Berikut deskripsi 

evaluasi untuk ketiga belas subjek peneli-

tian. Pada saat mengerjakan soal 1f, satu 

dari 13 subjek visual yaitu SV5 melakukan 

kesalahan dalam mengambil kesimpulan, 

yaitu menyimpulkan cara untuk mendapat-

kan luas kolam renang. Namun ketika sub-

jek melakukan wawancara dengan peneliti, 

subjek dapat memperbaiki kesalahan dan 

membuat kesimpulan yang benar. 

Dari ketiga belas subjek visual yang 

diberikan lembar soal pemecahan masalah 

oleh peneliti, salah satu subjek melakukan 

kesalahan sedangkan 12  subjek visual lain 

dapat menyeleaikan soal 1f tanpa melaku-

kan kesalahan. Meskipun demikian, ketiga 

belas subjek tetap dapat menyelesaikan 

soal 1f dengan benar. 

Berdasarkan hasil lembar soal pe-

mecahan masalah dan hasil wawancara di 

atas, jenis-jenis kesalahan yang dialami be-

berapa subjek dalam menyelesaikan masa-

lah terkait materi teorema Pythagoras seca-

ra umum hampir sama. Kesalahan tersebut 

terjadi pada setiap butir-butir soal. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

deskripsi lembar jawaban pemecahan ma-

salah didalam soal pada materi teorema 

Pythagoras dan wawancara subjek serta 

pembahasan tingkatan proses berpikir dan 

jenis-jenis kesalahan yang dilakukan sub-

jek visual dalam menyelesaikan masalah 

secara umum diperoleh bahwa siswa de-

ngan gaya belajar visual dalam menyele-

saikan soal pada materi teorema Pytha-

goras dapat memenuhi indikator tingkatan 

proses berpikir hingga pada tingkat evalu-

asi. Selain itu, 15,38% subjek visual mela-

kukan kesalahan ketidakcermatan dalam 

membaca pada saat mengerjakan soal pada 

LSPM, 25% melakukan kesalahan ketidak-

cermatan dalam berpikir pada saat menger-

jakan soal pada LSPM, dan 15,38% mela-

kukan kesalahan kelemahan dalam analisis 

masalah. Sedangkan jenis kesalahan keku-

ranggigihan, tidak satupun dari ketiga be-

las subjek melakukan jenis kesalahan terse-

but. Dari ketiga belas subjek secara umum 
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ada delapan subjek yang tidak memenuhi 

semua indikator dalam masing-masing je-

nis kesalahan, sehingga 61,53% subjek vi-

sual tidak melakukan kesalahan dalam me-

nyelesaikan soal pada lembar soal peme-

cahan masalah. 
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