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Abstrak—Proses kognitif dalam investigasi matematik terdiri dari empat tahap, yaitu: 

pengkhususan, pendugaan, pembenaran, dan perumuman. Metode dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam sesaat 

setelah subjek melakukan investigasi matematik. Data penelitian yang kredibel 

diperoleh dengan metode triangulasi waktu. Dalam artikel ini akan dibahas hasil 

penelitian untuk subjek laki-laki yang berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan 

rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek dengan kemampuan matematika 

tinggi dan sedang dapat melakukan keempat tahapan tersebut. Perbedaannya terletak 

pada tahap perumuman dan pembenaran, dimana subjek dengan kemampuan 

matematika tinggi dapat menemukan dua rumus umum dan berpikirnya lebih 

konstruktif dibanding kedua subjek lainnya. Sedangkan subjek dengan kemampuan 

matematika sedang hanya menemukan satu rumus umum dengan membuat rumusan 

suatu pola induktif. Subjek dengan kemampuan matematika rendah tidak dapat 

menemukan rumus umum pada tahap perumuman. 

Kata kunci: Proses kognitif, Investigasi matematik, Siswa SMP laki-laki, 

Kemampuan matematik 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam pembelajaran matematika, guru perlu mengetahui proses kognitif siswa dalam mengerjakan 

tugas matematika. Proses kognitif adalah proses aktivitas mental dalam pikiran seseorang, yaitu sesuatu 

yang tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat diukur melalui perilaku yang ditampilkan dan dapat 

diamati. Dengan demikian guru dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran siswa dalam 

menghadapi tugas yang diberikan guru. Sehingga guru dapat memperbaiki pembelajaran dengan cara 

menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Dan pembelajaran matematika yang baik sebaiknya juga lebih 

menekankan aktivitas siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa didorong untuk aktif baik secara mental 

maupun fisik. Menurut Turmudi [1], dalam pembelajaran matematika, siswa harus dirangsang untuk 

mencari sendiri, melakukan penyelidikan (investigation), melakukan pembuktian terhadap suatu dugaan 

(conjecture) yang mereka buat sendiri, dan mencari tahu jawaban atas pertanyaan teman atau pertanyaan 

gurunya.  

Investigasi matematik adalah suatu kegiatan yang dapat mendorong suatu aktivitas percobaan, 

mengumpulkan data, melakukan observasi, mengidentifikasi suatu pola, membuat dan menguji 

kesimpulan/dugaan serta membuat suatu generalisasi [2]. Dengan investigasi matematik siswa dapat 

mengembangkan rasa ingin tahu, berani bertanya dan mengemukakan pendapat, serta berani mengambil 

resiko dan percaya diri, sehingga lebih aktif dalam berpikir dan dapat mencetuskan ide-ide dalam mencari 

jalan keluar permasalahan, terutama yang berkaitan dengan matematika. 

Kegiatan investigasi terbuka terdiri dari lima tahap, yaitu masuk (entry), penetapan tujuan (goal 

setting), pemecahan (attack), pemeriksaan (review), dan perluasan (extension) [3], [4]. Dan investigasi  

matematik dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai suatu tugas, suatu proses dan suatu kegiatan. 

Selanjutnya proses investigasi matematik dikarakterisasi menggunakan empat istilah proses kognitif inti, 

yaitu : (1) pengkhususan (specialising), (2) pendugaan (conjecturing), (3) pembenaran (justifying), dan 

(4) perumuman (generalising). Keempat proses kognitif inti tersebut terjadi pada tahap ketiga dari 

investigasi matematik terbuka, yaitu pada tahap pemecahan (attack) [3], [4]. Karakterisasi investigasi 

yang terdiri dari empat proses kognitif inti tersebut dapat membantu untuk mempelajari bagaimana siswa 

berpikir ketika mereka menyelidiki. Dalam penelitian ini yang dimaksud proses kognitif dalam investigasi 
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matematik adalah proses aktivitas mental dalam pikiran seseorang dalam tahap ketiga investigasi 

matematik, yaitu tahap pemecahan (attack), yang meliputi pengkhususan (specialising), pendugaan 

(conjecturing), pembenaran (justifying), dan perumuman (generalising). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengali dan mendeskripsikan secara kualitatif profil proses kognitif 
siswa SMP laki-laki dengan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah dalam investigasi 
matematik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru untuk mengidentifikasi profil 
proses kognitif siswa SMP dalam investigasi matematik ditinjau berdasarkan perbedaan kemampuan 
matematika. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mengungkapkan profil 

proses kognitif siswa SMP laki-laki dengan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah dalam 

investigasi matematik. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga siswa SMP laki-laki kelas VIII yang 

masing-masing mempunyai kemampuan matematika tinggi (subjek-1), sedang (subjek-2), dan rendah 

(subjek-3). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari dua 

macam, yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. 

1. Instrumen Utama 

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peran peneliti sebagai instrumen utama adalah 

mengendalikan seluruh proses pengumpulan data. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif, yaitu data yang diperlukan untuk mengungkap profil proses kognitif siswa 

laki-laki berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah dalam investigasi matematik. Untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan tersebut, maka diperlukan wawancara yang mendalam 

subjek. 

2. Instrumen Pendukung 

Untuk mendukung instrumen utama dalam menjalankan fungsinya diperlukan instrumen-instrumen 

pendukung. Instrumen pendukung pada penelitian ini meliputi:  

a. Soal Tes  Kemampuan Matematika (TKM) 

Soal ini berbentuk uraian singkat yang mencakup materi-materi yang telah dipelajari siswa 

sampai kelas VIII SMP (sesuai dengan subjek penelitian). Soal-soal tes yang dimaksud dipilih 

dari soal-soal Ujian Nasional  (UN) yang  telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya.  

b. Tugas Investigasi Matematik (TIM) 

Instrumen ini digunakan sebagai instrumen bantu untuk menggali proses kognitif subjek dalam 

memecahkan tugas  investigasi matematik. Masalah matematika yang digunakan terdiri dari 

satu tugas investigasi matematik untuk setiap siklus triangulasi.  Sebelum digunakan dalam 

penelitian,  tugas-tugas tersebut terlebih dahulu divalidasi oleh validator yang dianggap 

kompeten dan sesuai dengan bidang keahliannya, sampai masalah-masalah tersebut dapat 

dikatakan layak untuk digunakan dalam penelitian. 

Tugas investigasi matematik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Perhatikan gambar segi-5 ABCDE di bawah ini. 

Ruas garis AC adalah salah satu diagonal segi-5 ABCDE. 
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a) Gambarlah semua diagonal segi-5 ABCDE pada gambar di lembar jawaban. Ada 

berapakah banyaknya semua diagonal segi-5 tersebut? 

b) (i) Gambarlah segi-4 sembarang dan semua diagonalnya.  

     Ada berapakah banyaknya semua diagonal segi-4? 

(ii) Gambarlah segi-6 sembarang dan semua diagonalnya.  

      Ada berapakah banyaknya semua diagonal segi-6? 

(iii) Gambarlah segi-7 sembarang dan semua diagonalnya.  

      Ada berapakah banyaknya semua diagonal segi-7? 

c) Amati hasil a) dan b), kemudian temukan pola bilangan dari banyaknya diagonal segi-4, 

segi-5, segi-6, dan segi-7. 

d) Dari pola yang kamu temukan pada jawaban c), tentukan banyaknya diagonal segi-10 

tanpa dengan menggambar segi-10 nya. 

e) Dari pola yang kamu temukan pada jawaban c), carilah rumus umum banyaknya diagonal 

segi-n. 

f) Gambarlah segi-8 sembarang dan semua diagonalnya.  

Ada berapakah banyaknya semua diagonal segi-8? 

g) Apakah hasil pada f) sesuai dengan rumus pola yang ditemukan di c)? 

h) Apakah hasil pada f) sesuai dengan rumus yang ditemukan di e) mengganti n = 8? 

i) Cocokkan rumus yang ditemukan di e) dengan banyaknya diagonal pada gambar-gambar 

sebelumnya 

 

c. Pedoman wawancara  

Pedoman wawancara digunakan bertujuan untuk menghimpun data yang diinginkan sesuai 

tujuan penelitian. Pedoman wawancara tersebut dirumuskan dalam bentuk garis-garis besar 

mengacu pada fokus penelitian, tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel sehingga bagaimana 

wawancara dilakukan dan isi wawancara bisa berkembang saat wawancara dilakukan. Agar 

tidak ada informasi yang terlewat dan data yang diperoleh dijamin keabsahannya, maka 

wawancara direkam dengan perekam gambar dan suara (video). 

 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara berbasis tugas. Peneliti 

mewawancara subjek penelitian secara mendalam mengenai hasil penyelesaian TIM yang diberikan. 

Peneliti sebagai instrumen utama melakukan wawancara untuk mengecek data hasil jawaban siswa dan 

mengeksplorasi proses kognitif dalam investrigasi matematik yang ada dalam diri siswa. Pengumpulan 

data dilaksanakan di sekolah dengan waktu yang diatur bersama antara peneliti, subjek penelitian, dan 

guru mata pelajaran matematika di kelasnya. Wawancara dilakukan dua kali, wawancara pertama 

dilakukan setelah subjek selesai mengerjakan TIM bagian a) sampai d). Sedangkan wawancara kedua 

dilakukan setelah subjek menyelesaikan Tim bagian e) sampai i). Dari hasil wawancara tersebut diungkap 

proses kognitif siswa dalam memecahkan masalah investigasi matematik. 

Dalam rangka mendapatkan kesimpulan yang sahih, perlu dilakukan pemeriksaan kredibilitas data. 

Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu  yang lain di luar data sebagai 

pembanding terhadap data yang ada. Menurut Sugiyono [5], triangulasi dalam pengujian kredibilitas data 

diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga 

jenis triangulasi, yaitu: (a) triangulasi sumber; (b) triangulasi metode dan (c) triangulasi waktu. 

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi waktu. Triangulasi waktu adalah 

pengambilan data lagi pada waktu yang berbeda dengan tugas investigasi matematik yang setara. Jika 

data yang diperoleh pada waktu yang berbeda konsisten, maka data tersebut kredibel. Jika data yang 

diperoleh belum konsisten, maka perlu diulang sampai ditemukan kekonsistenan data. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti 

konsep Miles dan Huberman [6]. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

sampai tuntas datanya dan berlangsung terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai jenuh. Tahap-

tahap dalam analisis data yang dilaksanakan pada penelitian meliputi: (1) kategorisasi/klasifikasi data, (2) 

mereduksi data, (3), penyajian data, (4) penafsiran/interpretasi data, (5) dan penarikan kesimpulan . 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian yang dibahas dalam makalah ini berasal dari hasil tertulis subjek, hasil 

pengamatan peneliti pada waktu subjek mengerjakan tugas (TIM), dan hasil wawancara setelah subjek 

mengerjakan tugas (TIM) secara tertulis. Untuk memperoleh data penelitian yang kredibel dilakukan 

melalui triangulasi waktu, sehingga tugas diberikan lebih dari sekali, sampai diperoleh data yang valid. 

Dalam penelitian ini tugas diberikan dua kali, yaitu tugas TIM-1 dan tugas TIM-2 yang merupakan tugas 

yang setara. 

Paparan data dalam TIM-1 dan TIM-2 dalam setiap tahap divalidasi dengan cara membandingkan 

data hasil wawancara. Berdasarkan data hasil wawancara pada TIM-1 dan TIM-2 pada setiap tahap, 

ketiga subjek memperlihatkan beberapa hal yang sama, sehingga data wawancara TIM-1 dan data 

wawancara TIM-2 dapat dikatakan sebagai data wawancara yang valid. Dengan demikian dapat dilakukan 

analisis data. Untuk keperluan analisis difokuskan pada data wawancara TIM-1. Berdasarkan hasil 

analisis data TIM-1, maka diperoleh profil proses kognitif subjek dalam setiap tahap investigasi 

matematik. 

Subjek-1 dapat melalui keempat tahap dalam investigasi matematik. Pada tahap pengkhususan, 

subjek-1 memeriksa contoh-contoh khusus, mencoba beberapa kasus khusus, membuat gambar, membuat 

catatan-catatan penting, menyederhanakan asumsi, dan membuat daftar sistematis untuk memeriksa 

kasus-kasus tertentu. Hal ini dapat diketahui dari hasil tertulis, pengamatan dan wawancara dengan 

subjek-1. Subjek-1 berhasil melakukan dengan benar dengan langkah-langkah yang kontruktif ketika 

diberi tugas menggambar dan menemukan banyaknya diagonal beberapa segi dengan ukuran kecil. 

Gambar 1 menunjukkan hasil pekerjaan tertulis subjek-1 pada tahap pengkhususan. 

 

Gambar 1. Pekerjaan subjek-1 pada tahap pengkhususan 

Pada tahap pendugaan, subjek-1 dapat membuat taksiran, mengembangkan sistem pengkodean, 

memformulasikan hipotesis, mencoba masalah yang terkait, dan memfokuskan perhatian pada hanya satu 

aspek masalah terlebih dahulu. Hal ini dapat diketahui ketika subjek-1 dapat menemukan pola bilangan 

pada banyaknya diagonal segi berukuran kecil dan meneruskan polanya sehingga dapat menemukan 

banyaknya diagonal segi tertentu tanpa membuat gambarnya. Gambar 2 menunjukkan hasil pekerjaan 

subjek-1 pada tahap pendugaan. 

 

Gambar 2. Pekerjaan subjek-1 pada tahap pendugaan 

Pada tahap perumuman, subjek-1 dapat membuat formula umum dengan mengubah representasi dari 

pola yang sudah ditemukan sebelumnya dan subjek-1 juga menguji pola umum untuk kasus-kasus khusus 

yang sudah dikerjakannya. Subjek-1 bahkan dapat menemukan formula umum yang lain yang lebih 

abstrak setelah melalui tahap pembenaran untuk rumus umum pertamanya. Subjek-1 memahami konsep 

abstrak tentang banyaknya diagonal segi-n. Hal ini dapat diketahui ketika subjek-1 dapat menemukan dua 
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rumus umum banyaknya diagonal segi-n dari beberapa kasus khusus yang sudah dikerjakannya. Gambar 

3 menunjukkan hasil pekerjaan subjek-1 pada tahap perumuman. 

 

Gambar 3. Pekerjaan subjek-1 pada tahap perumuman 

Pada tahap pembenaran, subjek-1 dapat menggunakan salah satu bagian penyelesaian untuk 

menyelesaikan bagian lainnya, menggunakan representasi, dan menggunakan penalaran induktif. Hal ini 

dapat diketahui ketika subjek-1 dapat menguji kebenaran rumus umum yang ditemukannya dengan 

mencocokkan dengan gambar-gambar segi tertentu yang telah dibuatnya. Gambar 4 menunjukkan hasil 

pekerjaan subjek-1 pada tahap pembenaran. 

 

Gambar 4. Pekerjaan subjek-1 pada tahap pembenaran 

Subjek-2 dapat melalui keempat tahap dalam investigasi matematik. Pada tahap pengkhususan, 

subjek-2 memeriksa contoh-contoh khusus, mencoba beberapa kasus khusus, membuat gambar, membuat 

catatan-catatan penting, menyederhanakan asumsi, dan membuat daftar sistematis untuk memeriksa 

kasus-kasu tertentu. Hal ini dapat diketahui ketika subjek-2 diberi tugas untuk menggambar dan 

menemukan banyaknya diagonal beberapa segi dengan ukuran kecil, subjek-2 berhasil melakukan dengan 

benar. . Gambar 5 menunjukkan hasil pekerjaan subjek-2 pada tahap pengkhususan. 

 

Gambar 5. Pekerjaan subjek-2 pada tahap pengkhususan 

Pada tahap pendugaan, subjek-2 dapat membuat taksiran, nmengembangkan sistem pengkodean, 

memformulasikan hipotesis, mencoba masalah yang terkait, dan memfokuskan perhatian pada hanya satu 

aspek masalah terlebih dahulu. Hal ini dapat diketahui ketika subjek-2 dapat menemukan pola bilangan 

pada banyaknya diagonal segi berukuran kecil dan meneruskan polanya sehingga dapat menemukan 

banyaknya diagonal segi tertentu tanpa membuat gambarnya. Gambar 6 menunjukkan hasil pekerjaan 

subjek-2 pada tahap pendugaan. 
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Gambar 6. Pekerjaan subjek-2 pada tahap pendugaan 

Pada tahap perumuman, subjek-2 dapat membuat formula umum dengan mengubah representasi dari 

pola yang sudah ditemukan sebelumnya. Subjek-2 menguji pola umum untuk kasus-kasus khusus yang 

sudah dikerjakannya. Namun formula umum yang ditemukan subjek-2 masih terikat pada pola bilangan 

yang belum abstrak. Hal ini dapat diketahui ketika subjek-2 dapat menemukan rumus umum tanpa 

menyebut banyaknya diagonal segi-n. Gambar 7 menunjukkan hasil pekerjaan subjek-2 pada tahap 

perumuman. 

 

Gambar 7. Pekerjaan subjek-2 pada tahap perumuman 

Pada tahap pembenaran, subjek-2 dapat menggunakan salah satu bagian penyelesaian untuk 
menyelesaikan bagian lainnya, menggunakan representasi, dan menggunakan penalaran induktif. Hal ini 
dapat diketahui ketika subjek-2 dapat menguji kebenaran rumus umum yang ditemukannya dengan 
mencocokkan dengan gambar-gambar segi tertentu yang telah dibuatnya. Gambar 8 menunjukkan hasil 
pekerjaan subjek-1 pada tahap pembenaran. 

 

Gambar 8. Pekerjaan subjek-2 pada tahap pembenaran 

Subjek-3 hanya dapat melalui tiga tahap dari keempat tahap dalam investigasi matematik. Pada tahap 

pengkhususan, subjek-3 memeriksa contoh-contoh khusus, mencoba beberapa kasus khusus, membuat 

gambar, membuat catatan-catatan penting, menyederhanakan asumsi, dan membuat daftar sistematis 

untuk memeriksa kasus-kasu tertentu. Hal ini dapat diketahui ketika subjek-3 diberi tugas untuk 

menggambar dan menemukan banyaknya diagonal beberapa segi dengan ukuran kecil, subjek-3 berhasil 

melakukan dengan benar. . Gambar 9 menunjukkan hasil pekerjaan subjek-3 pada tahap pengkhususan. 

 

Gambar 9. Pekerjaan subjek-3 pada tahap pengkhususan 

Pada tahap pendugaan, subjek-3 dapat membuat taksiran, nmengembangkan sistem pengkodean, 

memformulasikan hipotesis, mencoba masalah yang terkait, dan memfokuskan perhatian pada hanya satu 

aspek masalah terlebih dahulu. Hal ini dapat diketahui ketika subjek-3 dapat menemukan pola bilangan 

pada banyaknya diagonal segi berukuran kecil dan meneruskan polanya sehingga dapat menemukan 
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banyaknya diagonal segi tertentu tanpa membuat gambarnya. Gambar 10 menunjukkan hasil pekerjaan 

subjek-3 pada tahap pendugaan. 

 

Gambar 10. Pekerjaan subjek-3 pada tahap pendugaan 

Pada tahap perumuman, subjek-3 tidak dapat formula umum. Subjek-3 tidak memahami konsep 

abstrak dari segi-n, namun subjek-3 dapat menguji pola umum untuk kasus-kasus khusus yang sudah 

dikerjakannya. Hal ini dapat diketahui dari hasil pekerjaan tertulis subjek-3 dan hasil wawancara. Hasil 

tertulis subjek-3 dapat dilihat pada gambar 11, yaitu ketika subjek-3 dapat menemukan banyaknya 

diagonal segi yang berukuran besar dengan meneruskan pola bilangan pada tahap pendugaan tanpa 

menemukan rumus umum. 

 

Gambar 11. Pekerjaan subjek-3 menemukan banyaknya diagonal segi yang berukuran besar  

Meskipun subjek-3 tidak melalui tahap perumuman, namun pada tahap pembenaran, subjek-3 dapat 
menggunakan salah satu bagian penyelesaian untuk menyelesaikan bagian lainnya, menggunakan 
representasi, dan menggunakan penalaran induktif. Hal ini dapat diketahui ketika subjek-3 dapat menguji 
kebenaran pola bilangan yang ditemukannya pada tahap pendugaan  dengan mencocokkan dengan 
membuat gambar segi tertentu. Gambar 12  menunjukkan hasil pekerjaan subjek-3 pada tahap pembenaran. 

 

Gambar 12. Pekerjaan subjek-3 pada tahap pembenaran 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Tahap-tahap proses kognitif dalam investigasi matematik yang meliputi pengkhususan (specialising), 

pendugaan (conjecturing), pembenaran (justifying), dan perumuman (generalising) semuanya dilalui oleh 

subjek laki-laki dengan kemampuan matematika tinggi dan sedang. Subjek laki-laki dengan kemampuan 

matematika rendah hanya dapat melakukan tiga tahap dari keempat tahapan tersebut. Pada tahap 

pengkhususan dan pendugaan ketiga subjek melakukan dengan benar. Sedangkan pada tahap perumuman , 

subjek laki-laki dengan kemampuan matematika tinggi dapat menemukan dua rumus umum dan 

memahami konsep abstrak tentang banyaknya diagonal segi-n. Subjek laki-laki dengan kemampuan 

matematika sedang menemukan rumus umum yang masih terikat pada bilangan tertentu dan kurang 

memahami konsep abstrak  tentang banyaknya diagonal segi-n. Subjek Subjek laki-laki dengan 

kemampuan matematika rendah tidak dapat melalui tahap perumuman walaupun dapat menguji pola umum 

untuk kasus-kasus khusus yang sudah dikerjakannya.  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru  SMP untuk mengidentifikasi 

profil proses kognitif siswa SMP laki-laki dalam investigasi matematik serta dapat digunakan dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan 

memecahkan masalah (investigasi matematik). Untuk melengkapi hasil ini perlu  dilakukan penelitian 

lanjutan untuk subjek perempuan. 
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