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Abstrak-Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen. Tujuan  dari penelitian ini untuk 

mengetahui (1)Apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematika ekonomi mahasiswa UNCP setelah memperoleh pembelajaran scientific 

discovery untuk mahasiswa yang memiliki gaya kognitif FI (2) Apakah terdapat 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa UNCP setelah 

memperoleh pembelajaran scientific discovery untuk mahasiswa yang memiliki gaya 

kognitif FD (3) apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematika ekonomi mahasiswa UNCP yang memiliki gaya kognitif FI dan 

FD setelah memperoleh pembelajaran scientific discovery (4) Kualitas peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika ekonomi mahasiswa UNCP yang 

bergaya kognitif FI dan FD setelah memperoleh pembelajaran scientific discovery. 

Satuan eksperimen dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan 

matematika semester VI UNCP tahun akademik 2016/2017. Rancangan eksperimen 

yang digunakan adalah one group only pretest-posttest design. Data mengenai 

kemampuan pemecahan masalah dianalisis dengan statistika inferensial menggunakan  

uji dependent sample t tes. Hasil penelitian menunjukkan : Terdapat peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika ekonomi mahasiswa setelah 

memperoleh pembelajaran scientific discovery untuk mahasiswa yang memiliki gaya 

kognitif FI. Terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika 

mahasiswa setelah memperoleh pembelajaran scientific discovery untuk mahasiswa 

yang memiliki gaya kognitif FD.Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika ekonomi mahasiswa UNCP yang memiliki gaya 

kognitif FI dan FD setelah memperoleh pembelajaran scientific discovery. Kualitas 

kemampuan pemecahan masalah mahasiswa yang memiliki gaya kognitif FI lebih 

baik daripada siswa yang memiliki gaya kognitif FD. Pencapaian kemampuan 

pemecahan masalah matematika ekonomi mahasiswa UNCP yang bergaya kognitif FI 

berada pada kategori tinggi sedangkan pencapaian kemampuan pemecahan masalah 

mahasiswa  FD setelah memperoleh pembelajaran scientific discovery berada pada 

kategori sedang. 

Kata-kata  kunci:  Model Scientific Discovery, Gaya Kognitif, Pemecahan 

Masalah. 

I. PENDAHULUAN 

 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu aspek yang perlu menjadi fokus perhatian. 

Pemecahan masalah matematika merupakan pusat pembelajaran matematika. Penyelesaian masalah 

secara matematis dapat membantu seseorang dalam meningkatkan daya analitis mereka dan dapat 

menolong mereka dalam menerapkan daya tersebut pada bermacam–macam situasi.  Menurut National 

Research Council (2010) menyebutkan bahwa Pengalaman-pengalaman yang diperoleh melalui proses 

pemecahan masalah matematis memungkinkan berkembangnya kekuatan matematis yang antara lain 

meliputi kemampuan membaca dan menganalisis situasi secara kritis, mengidentifikasi kekurangan yang 

ada, mendeteksi kemungkinan terjadinya bias, menguji dampak dari langkah yang akan dipilih serta 

mengajukan alternatif solusi kreatif atas permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian pemecahan 

masalah matematis dapat membantu seseorang memahami informasi yang tersebar disekitarnya secara 

lebih baik. 
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Pentingnya pengembangan kemampuan pemecahan masalah matematis ini didasari keyakinan bahwa 

kemampuan berpikir dan keterampilan yang digunakan dalam proses pemecahan masalah matematis 

dapat digunakan ke berbagai bidang atau situasi dalam kehidupan. Kemampuan memahami informasi, 

meningkatkan rasa ingin tahu, dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit dan 

mampu menganalisis dampak dari keputusan yang diambil. Kemampuan ini dapat dikatakan sebagai 

dasar meningkatnya kemampuan berpikir analitis, logis, sistematis, kritis, dan kreatif mahasiswa. 

Pentingnya memiliki kemampuan penyelesaian masalah dalam matematika juga dikemukakan oleh 

Branca (dalam Krulik & Reys, 1980) sebagai :(1) kemampuan penyelesaian masalah merupakan tujuan 

umum pengajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika, (2) penyelesaian masalah 

meliputi metode, prosedur, dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam  kurikulum matematika, 

dan (3) penyelesaian masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika.  

Matematika merupakan alat untuk menyederhanakan penyajian dan pemahaman masalah. Dengan 

menggunakan bahasa matematik, suatu masalah dapat menjadi lebih sederhana untuk disajikan, dipahami, 

dianalisa dan dipecahkan. Sebagai sebuah ilmu yang senantiasa berkembang, ekonomi tidak luput dari 

hasrat untuk menerapkan matematika dari bahasan-bahasannya. Berbagai konsep matematika kini 

menjadi alat analisis yang penting dalam ilmu ekonomi. Matematika dalam ekonomi digunakan sebagai 

media atau alat untuk menyederhanakan penyajian dan pemahaman masalah. Dimana dengan penggunaan 

bahasa matematika, masalah-masalah yang ada dalam ekonomi dapat menjadi lebih sederhana untuk 

disajikan, dipahami, dianalisis, dan dipecahkan. Dimana konsep-konsep matematika sangat penting dalam 

ekonomi untuk menganalisis suatu permasalahan. 

Dalam proses belajar, terdapat perbedaan antara masing-masing individu dalam menerima informasi 

dan memproses informasi yang diberikan, meskipun mereka menimba ilmu di tempat yang sama atau 

bahkan duduk di kelas yang sama. Karakteristik seseorang harus diperhatikan dalam pembelajaran, 

termasuk karakteristik gaya kognitif mahasiswa. Kedudukan gaya kognitif memegang peranan yang 

penting dalam menentukan aktivitas belajar khususnya dalam menilai kemampuan pemecahan masalah 

masing-masing individu. Bagaimana upaya dan kemampuan seseorang yang memiliki gaya kognitif 

berbeda dalam hal memecahkan permasalahan matematis. Gaya kognitif menggambarkan kebiasaan tetap 

dalam diri mahasiswa dalam menerima, memikirkan, memproses dan mengorganisasi informasi yang 

diterimanya.  

Pada proses belajar, mahasiswa harus mengalami sendiri apa yang dipelajarinya melalui pengalaman 

nyata sehingga kemampuan pemecahan masalah dapat terbangun. Oleh sebab itu mahasiswa perlu 

dibiasakan untuk memecahkan masalah secara mandiri, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya 

berupa penemuan konsep, prinsip, prosedur dan sebagainya untuk menjadi miliknya lebih daripada 

sekedar menerimanya dari seorang dosen atau melalui pengetahuan dari buku. Hal ini sesuai dengan teori 

konstruktivis yang menyatakan bahwa mahasiswa harus menemukan sendiri dan mentransformasi sendiri 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 

aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Model pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk mengatasi 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah mahasiswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

penemuan, karena model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran yang merujuk pada 

paham konstruktivisme. 

Kegiatan menemukan (discovery) menitiberatkan pada penemuan konsep, gagasan, dan ide. Model ini 

mengaktifkan mahasiswa sebagai pelaku pembelajaran yang diberi kesempatan untuk mencoba–coba, 

menerka, menggunakan intuisi, menyelidiki dan menarik kesimpulan dengan bimbingan dosen. Model 

pembelajaran ini mengatur pembelajaran sedemikian rupa sehingga mahasiswa memperoleh pengetahuan 

yang sebelumnya belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan tetapi sebagian atau seluruhnya 

ditemukan oleh mahasiswa sendiri. Dalam menemukan konsep, mahasiswa melakukan pengamatan, 

menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan atau keputusan dan sebagainya 

untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Melakukan penemuan model pembelajaran scientific 

akan memperkuat retensi ingatan mahasiswa. Ingatan mahasiswa terhadap konsep yang ditemukan sendiri 

akan kuat pada ingatan mahasiswa sehingga dapat digunakan dalam menyusun  strategi pemecahan 

masalah khususnya yang menggunakan kemampuan pemodelan matematika dalam solusi 

penyelesaiannya.  Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah utama yang akan dipecahkan dalam 

penelitian ini adalah : (1) Apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika 
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ekonomi mahasiswa UNCP setelah memperoleh pembelajaran scientific discovery untuk mahasiswa yang 

memiliki gaya kognitif field independent? (2) Apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematika mahasiswa UNCP setelah memperoleh pembelajaran scientific discovery untuk 

mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field dependent? (3) apakah terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika ekonomi mahasiswa UNCP yang memiliki gaya kognitif 

field independent dan field dependent setelah memperoleh pembelajaran scientific discovery?(4) 

Bagaimana kualitas peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika ekonomi mahasiswa 

UNCP yang bergaya kognitif field independent dan field dependent setelah memperoleh pembelajaran 

scientific discovery?  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental research design karena penelitian ini 

dilakukan dalam setting yang sudah ada yaitu mahasiswa dalam kelas yang telah ditetapkan atau diatur 

oleh pihak kampus. Unit unit penelitian ditentukan berdasarkan gaya kognitif. Gaya kognitif dibedakan 

atas gaya kognitif fild dependent (FI) dan gaya kognitif Field independent (FI). Rancangan eksperimen 

yang digunakan adalah one group only pretest-posttest design (Sugiyono,2008) 
TABEL 1 DESAIN  PENELITIAN 

Gaya Kognitif Pretest Perlakuan Posttest 

Gaya Kognitif Field independent 

Gaya Kognitif Field dependent 

O1 

O2 
X 

O3 

O4 

 

Sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu dilakukan persiapan diantaranya: (1) 

Mengembangkan perangkat pembelajaran meliputi Bahan Ajar, Satuan Acara Perkuliahan dan Silabus 

yang mengacu pada kulikulum yang berlaku pada Kampus UNCP.(2) Mengembangkan instrumen 

penelitian berupa lembar observasi aktivitas dosen dan mahasiswa, angket respons mahasiswa, tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika ekonomi.(3)Melakukan pengukuran gaya kognitif 

mahasiswa sebelum diberikan perlakuan berupa pembelajaran matematika ekonomi dengan menggunakan 

scientific discovery. Pengukuran gaya kognitif mahasiswa dilakukan dengan memberikan tes GEFT, 

memberikan pretes untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa dalam memecahkan salah matematika 

ekonomi.(4) Melaksanakan model pembelajaran berbasis scientific discovery dengan meninjau gaya 

kognitif mahasiswa. (5) Melaksanakan observasi aktivitas dosen dan mahasiswa pada saat pelaksanaan 

perkuliahan sedang  berlangsung. (6) Pada akhir materi perkuliahan, memberikan postes dan angket 

respons mahasiswa secara klasikal untuk mengetahui pendapat atau tanggapan mahasiswa terhadap 

aspek-aspek pembelajaran scientific discovery yang telah dilaksanakan.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa diperoleh dari skor pretes, skor postes 

dangain ternormalisasi (N-gain). Hasil skor pretes, postes, dan N-gain dapat dilihat pada tabel berikut :  
 

TABEL 2 STATISTIK DESKRIPTIF KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

Data 
FI FD 

   S    S 

Pretes 40,80 14,48 35,90 10,44 

Postes 81,80 8,76 71,36 5,04 

N-gain 0,758 0,081 0,54 0,073 

Skor Ideal = 100 

 

Rerata skor pretes dan postes kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa dapat 

dinyatakan dalam gambar berikut: 
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GAMBAR 1 RERATA SKOR PRETES DAN POSTES 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

 

Berdasarkan  tabel  diatas diketahui bahwa rerata skor pretes mahasiswa FI sebesar 40,80 dengan 

standar deviasi 14,48 dan mahasiswa FD memperoleh skor pretes sebesar 35,90 dengan standar deviasi 

10,44. Simpangan baku pretes FI  yaitu 14,48 lebih besar dari pretes FD yang memiliki simpangan baku 

10,44. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi skor awal mahasiswa FI lebih beragam dibandingkan 

mahasiswa FD. Secara deskriptif berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa bahwa kemampuan 

awal pemecahan masalah matematis mahasiswa FI dan FD tidak jauh berbeda, tetapi hal ini memerlukan 

uji statistik secara inferensial.  

Skor postes mahasiswa FI sebesar 81,80 dengan standar deviasi 8,76 dan mahasiswa FD memperoleh 

skor postes sebesar 71,36 dengan standar deviasi 5,04. Simpangan baku pretes FI yaitu 8,76 lebih besar 

dari pretes FD yang memiliki simpangan baku 5,04 Hal ini mengindikasikan bahwa variasi skor akhir 

mahasiswa FI masih lebih beragam dibandingkan mahasiswa FD.  

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa dapat dilihat dari Data N-Gain. 

Adapun rerata N-gain mahasiswa FI sebesar 0,758 dengan standar deviasi 0,081 dan mahasiswa FD 

sebesar 0,540 dengan standar deviasi 0,073. Data tersebut menunjukkan bahwa rerata peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa FI lebih tinggi daripada mahasiswa FD dengan 

selisih 0,218. Klasifikasi N-gain untuk mahasiswa FI berada pada kategori tinggi dan N-gain untuk 

mahasiswa FD berada pada kategori sedang. Dengan melihat rerata peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah kelas mahasiswa yang memiliki gaya kognitif FI dan FD, dapat dikatakan bahwa peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah mahasiswa FI lebih baik dibandingkan mahasiswa FD, tetapi hal ini 

hanya gambaran secara deskriptif. Perlu dilakukan pengujian statistika secara inferensial untuk 

mendapatkan kesimpulan yang tepat.  

A. Uji Perbedaan Rerata Data Pretes dan Postes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Mahasiswa FI 

Uji perbedaan rerata dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah skor pretes dan skor postes 

kemampuan pemecahan masalah mahasiswa FI tidak berbeda atau berbeda secara signifikan. Data pretes 

dan data postes berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama (homogen), sehingga untuk 

menguji kesamaan rerata skor pretes dan skor postes dilakukan dengan menggunakan uji parametrik, 

yaitu uji-t.  
TABEL 3 DATA HASIL UJI PERBEDAAN RERATA SKOR PRETES DAN POSTES 

KPM MAHASIWA FI 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. 

(2-

tailed) 
Mea

n 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pai

r 1 

Pretes_FI - 

Postes_FI 

-

41,0

0000 

11,273

12 

2,2546

2 

-

45,653

32 

-

36,346

68 

-

18,1

85 

24 ,000 
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Dari hasil uji kesamaan rerata pretes pada tabel diatas, diperoleh nilai Sig. (2-tailed) < α = 0,05 

sehingga H0 ditolak, Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata pretes  dan rerata postes 

kemampuan pemecahan masalah  mahasiswa FI. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah mahasiswa FI sebelum dan setelah mendapatkan pembelajaran scientific 

discovery 

B. Uji Perbedaan Rerata Data Pretes dan Postes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Mahasiswa FD 

Uji perbedaan rerata dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah skor pretes dan skor postes 

kemampuan pemecahan masalah mahasiswa FD tidak berbeda atau berbeda secara signifikan. Data pretes 

dan data postes berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama (homogen), sehingga untuk 

menguji kesamaan rerata skor pretes dan skor postes dilakukan dengan menggunakan uji parametrik, 

yaitu uji-t.  
 

 

 

 

 

 

 

TABEL 4 DATA HASIL UJI PERBEDAAN  RERATA SKOR PRETES DAN POSTES 

KPM MAHASIWA FD 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 
Mea

n 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pai

r 1 

Pretes_FD - 

Postes_FD 

-

35,4

5455 

9,0704

3 

2,7348

4 

-

41,548

14 

-

29,360

95 

-

12,9

64 

10 ,000 

 

Dari hasil uji kesamaan rerata pretes pada tabel  diatas diperoleh nilai Sig. (2-tailed) < α = 0,05 

sehingga H0 ditolak, Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata pretes  dan rerata postes 

kemampuan pemecahan masalah  mahasiswa FD . 

C. Uji Perbedaan Rerata N-Gain Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa  

      Uji perbedaan rerata dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah peningkatan  kemampuan 

pemecahan masalah mahasiswa FI  tidak berbeda atau berbeda secara signifikan dengan mahasiswa FD. 

Data N-Gain sebelumnya berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama (homogen), sehingga 

untuk menguji kesamaan rerata skor pretes dan skor postes dilakukan dengan menggunakan uji 

parametrik, yaitu uji-t.  

Tabel 5 Data Hasil Uji Perbedaan  Rerata N-Gain 

Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t Df Sig. (2-

tailed) Mea

n 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pai

r 1 

NGain_FI - 

NGain_FD 

,209

45 
,11444 ,03451 ,13257 ,28634 

6,07

0 
10 ,000 
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 Dari hasil uji kesamaan rerata pretes pada tabel diatas diperoleh nilai Sig. (2-tailed) < α = 0,05 

sehingga H0 ditolak, Artinya peningkatan kemampuan pemecahan asalah matematika mahasiswa yang 

memiliki gaya kognitif FI dan mahasiswa yang memiliki gaya kognitif FD berbeda secara signifikan. 

Berdasarkan Uji Perbedaan Rerata Data Pretes dan Postes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Mahasiswa baik FI dan FD, mengalami peningkatan. Beberapa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran diduga kuat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Yaitu 

Pembelajaran PSDL menekankan pada fungsi pengajar sebagai fasilitator yang membimbing dan 

mengarahkan mahasiswa untuk berpikir sendiri, menganalisis sendiri sehingga dapat menemukan 

konsep, prinsip dan prosedur berdasarkan bahan dan materi ajar yang telah disiapkan. Ruseffendi (2006) 

menyatakan pentingnya belajar melalui metode penemuan karena pada hakekatnya ilmu–ilmu diperoleh 

melalui penemuan, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan menemukan sesuatu oleh 

siswa menumbuhkan rasa percaya terhadap diri sendiri. 

Dengan metode ini, mahasiswa membuat dugaan, intuisi, mencoba–coba. Melalui dugaan, intuisi dan 

mencoba–coba tersebut diharapkan mahasiswa tidak begitu saja menerima lansung konsep, prinsip 

ataupun prosedur yang telah jadi dalam kegiatan belajar mengajar matematika, akan tetapi siswa lebih 

menekankan pada aspek mencari dan menemukan sendiri konsep, prinsip ataupun prosedur matematika. 

Belajar dengan metode penemuan memungkinkan siswa mencari pemecahan masalah serta pengetahuan 

sendiri sehingga menghasilkan pengetahuan yang benar–benar bermakna bagi siswa. Burner dalam 

Irawanti (2014) menyatakan belajar dengan penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif 

oleh manusia dengan sendirinya memberikan hasil yang baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan 

masalah serta pengetahuan yang menyertainya dapat menghasilkan pengetahuan yang benar–benar 

bermakna.  

Meningkatnya kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa yang belajar dengan scientific 

discovery menunjukkan bahwa dengan membiasakan siswa belajar penemuan yang dituntun melalui LK, 

secara tidak langsung juga membiasakan siswa dalam mempresentasikan informasi, data ataupun 

pengetahuan untuk menghasilkan suatu pengetahuan. Kemampuan ini tentunya menunjang kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Effendi (2012) yang 

mengemukakan bahwa metode penemuan menjelaskan tentang siswa belajar untuk mengenal suatu 

masalah, karakteristik dari solusi, mencari informasi yang relevan, membangun strategi untuk mencari 

solusi dan melaksanakan strategi yang dipilih. Dengan kata lain, metode penemuan membiasakan siswa 

dalam memecahkan masalah. Selain kegiatan penemuan ini, hal yang juga turut andil meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa adalah pendekatan scientific yang dilakukan siswa. Haeruddin 

(2014) menyatakan pendekatan scientific memberikan peluang besar bagi siswa dalam mengembangkan 

kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa karena pendekatan ini memungkinkan siswa 

lebih aktif. Kemampuan penalaran dan komunikasi dalam matematikan merupakan unsur penunjang 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, karena di dalam menyelesaikan masalah, siswa butuh 

untuk mengaitkan konsep dengan kegiatan menalar dan merepresentasikan ide melalui 

mengomunikasikannya.  

 

D. Kualitas peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika ekonomi mahasiswa yang bergaya 

kognitif field independent dan field dependent  

Berdasarkan hasil statistik pengujian hipotesis 3 tentang peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa FI dan FD diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah mahasiswa FI dengan mahasiswa FD. Rerata penigkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis mahasiswa FI dan FD  dapat dinyatakan pada gambar 2: 
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GAMBAR 2 RERATA SKOR N-GAIN 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

 

Rerata N-gain mahasiswa FI sebesar 0,758 dengan standar deviasi 0,081 dan mahasiswa FD sebesar 

0,540 dengan standar deviasi 0,073. Data tersebut menunjukkan bahwa rerata peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis mahasiswa FI lebih tinggi daripada mahasiswa FD dengan selisih 0,218. 

Klasifikasi N-gain untuk mahasiswa FI berada pada kategori tinggi dan N-gain untuk mahasiswa FD 

berada pada kategori sedang. Dengan melihat rerata peningkatan kemampuan pemecahan masalah kelas 

mahasiswa yang memiliki gaya kognitif FI dan FD, dapat dikatakan bahwa peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah mahasiswa FI lebih baik dibandingkan mahasiswa FD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 3 PERBANDINGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

BERDASARKAN GAYA KOGNITIF  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa 

jika ditinjau dari gaya kognitif (field independent dan field dependent) artinya bahwa gaya kognitif ini 

memiliki berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. berikut  

perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara mahasiswa FI dan FD untuk setiap 

indikator pemecahan masalah : 

Analisis Subjek FI 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memahami Masalah  

0.758 
0.54 

0 

0.5 

1 

FI FD 

Ngain 

Ngain 

N-Gain KPM FI berada pada kategori 

tinggi 

N-Gain KPM FD berada pada kategori 

sedang 

Fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan 

subtitusi adalah sebagai berikut : 

Qdx = 10 – 4 Px + 2 Py 

Qdy = 12 + 2 Px – 2Py  

Qsx = - 10 + 8 Px – 2 Py 

Qsy = -8 – 2 Px + 6 Py 

Tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar dan perlihatkan prosesnya bahwa 

memang keseimbangan pasar terjadi. 
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Pada proses ini subjek mampu menuliskan hal-hal yang diketahui dan hal-hal yang ditanyakan pada 

soal yang diberikan dengan jelas. Subjek mampu mengidentifikasi semua unsur yang terdapat pada 

soal. Subjek ini dapat memahami masalah dengan baik karena dapat melihat keseluruhan unsur-unsur 

yang diketahui dan yang ditanyakan pada masalah yang diajukan serta dapat menentukan hal-hal 

yang diperlukan dalam mengerjakan soal.  

2. Merencanakan Penyelesaian 

Pada tahapan ini subjek mampu menuliskan posisi keseimangan pasar Qdx = Qsx dan Qdy = Qsy 

sehingga memperoleh persamaan baru dari fungsi permintaan dan penawaran masing-masing barang 

pada saat keseimbangan pasar terjadi. Lalu menyelesaikan fungsi tersebut dengan teknik eliminasi 

dan subtitusi untuk menentukan jumlah dan harga kedua barang (Px,Py,Qx,Qy) 

3. Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana 

Pada proses penyelesaian masalah subjek dapat menuliskan semua proses perhitungan dengan baik 

berdasarkan rencana penyelesaian yang telah disusun. Pada tahapan ini subjek ini dapat 

menyelesaikan rencana penyelesaian yang telah dibuat. Hal ini dapat dilihat pada kebenaran langkah-

langkah pengerjaannya dan hasil yang diperoleh juga benar.  

4. Memeriksa Kembali 

Pada tahapan ini subjek dapat memeriksa kembali jawaban yang diperoleh karena dapat dengan yakin 

menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh sudah tepat dengan melakukan crosscek. Hal ini terlihat dari 

proses pembuktiannya memasukkan harga dan jumlah barang  yang didapatkan ke persamaan awal 

yang diketahui sehingga fungsi permintaan dan penawaran hasilnya sama. Hal ini membuktikan 

bahwa subjek dapat memperlihatkan bahwa keseimbangan pasar memang terjadi. subjek dapat 

memberikan kesimpulan pada masalah yang diberikan 

 

Analisis Subjek FD 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memahami Masalah  

Pada proses ini subjek dapat menuliskan hal-hal yang diketahui dan hal-hal yang ditanyakan pada 

soal yang diberikan.  

2. Merencanakan Penyelesaian 

Pada tahapan ini subjek tidak dapat melakukan rencana penyelesaian dengan baik karena konsep 

keseimbangan pasar bahwa fungsi permintaan harus sama dengan fungis penawaran tidak diterapkan 

untuk masing-masing barang. Subjek menuliskan rencana penyelesaian dengan menuliskan fungsi 

permintaan barang X sama dengan fungsi permintaan barang Y. Dengan demikian subjek tidak 

merencanakan penyelesaian masalah dengan baik. 

3. Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana 

Pada tahapan ini subjek menyelesaikan rencananya yang dituliskannya dengan menggunakan metode 

eliminasi dan metode subtitusi tetapi karena persamaan awal yang diberikan berawal dari persamaan 

yang kurang tepat maka hasil yang diperoleh juga kurang benar. 

4. Memeriksa Kembali 

Pada tahapan ini subjek tidak memeriksa kembali jawaban yang diperoleh karena hasilnya kurang 

benar dan subjek tidak memberikan kesimpulan pada masalah yang diberikan. 

 

Fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan 

subtitusi adalah sebagai berikut : 

Qdx = 10 – 4 Px + 2 Py 

Qdy = 12 + 2 Px – 2Py  

Qsx = - 10 + 8 Px – 2 Py 

Qsy = -8 – 2 Px + 6 Py 

Tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar dan perlihatkan prosesnya bahwa 

memang keseimbangan pasar terjadi. 
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Secara umum perbedaan kemampuan pemecahan masalah bila ditinjau dari aspek gaya kognitif maka 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bila dikaitkan dengan teori Usodo (2011), temuan ini sesuai dengan karakteristik gaya kognitif FD 

yang memandang objek secara global dan menyatu dengan lingkungan sekitar, sedangkan 

karakteristik gaya kognitif FI memandang objek terdiri dari bagian–bagian diskrit yang terpisah dari 

lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka memahami masalah.  

2. Subjek FI dan FD memiliki perbedaan dalam merencanakan penyelesaian masalah matematis. Ketika 

subjek FI diminta untuk menjelaskan maksud soal, mereka dapat memberikan penjelasan lisan 

dengan jelas dan mampu membuat pemodelan matematisnya dan mampu menyatakan langkah 

pemecahan masalah dengan baik disertai argument yang jelas mengapa memilih cara tersebut.Dapat 

dikatakan meskipun subjek ini cenderung pemalu/pendiam tetapi siswa dengan gaya kognitif FI kuat 

dalam bernalar Sedangkan siswa FD kurang mampu memberikan respon lisan dengan baik bahkan 

terkesan ragu, subjek kesulitan mengomunikasikan idenya secara lisan. Dalam menyelesaikan soal, 

siswa FD juga kurang berhati–hati dalam melakukan proses perhitungan. Temuan ini sesuai yang 

diungkapkan Desmita (2009) juga menyatakan bahwa siswa FI mampu memecahkan masalah tanpa 

instruksi dan bimbingan secara eksplisit sedangkan anak dengan gaya kognitif FD memerlukan 

instruksi jelas bagaimana memecahkan masalah.  

3. Subjek FI dan FD juga memiliki perbedaan dalam merencanakan penyelesaian masalah matematis. 

Subjek dengan gaya kognitif FI dapat mengembangkan strukturnya sendiri Sedangkan subjek FD 

cenderung menerima organisasi yang diberikan dan tidak mampu untuk mengorganisasikannya 

kembali. Hal ini juga senada dengan Usodo (2011) yang menyatakan bahwa siswa dengan gaya 

kognitif FD lebih suka menyelesaikan sesuatu dengan cara yang telah ditetapkan sementara siswa 

dengan gaya kognitif FI cenderung lebih menyukai penyelesaian yang tidak terstruktur.  Rufi’I 

(2010) juga menjelaskan bahwa siswa FI cenderung melakukan analisis dan sintesis terhadap 

informasi yang dipelajari sedangkan siswa FD cenderung menerima informasi sebagaimana adanya. 

Dona, dkk (2013) juga menyatakan anak yang memiliki gaya kognitif FD cenderung menyelesaikan 

soal sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan.  

4. Kurangnya pemahaman siswa FD terkait soal sehingga berpengaruh terhadap hasil akhir yang 

diperoleh. Dalam memeriksa kebenaran hasil jawaban diketahui subjek FI lebih teliti dan cermat 

dibandingkan subjek FD. Subjek FI yakin dan dapat membuktikan kebenaran setiap proses 

pemecahan masalah dan hasil akhir yang diperoleh sedangkan subjek FD hanya menduga bahwa 

hasil yang mereka peroleh sudah benar. Hal ini sesuai dengan teori willing (1998) menyatakan bahwa 

individu dengan gaya kognitif FI memiliki kecenderungan untuk menjadi reflektif–idealis dan 

berhati–hati dalam berpikir. Setiap kreativitas atau hal yang berkaitan dengan sesuatu yang unik, 

berasal dari pengembangan individu secara rasional, Sedangkan individu dengan gaya kognitif FD 

memiliki kecenderungan untuk menjadi impulsive go wih the flow dalam berpikir bermain firasat. 

Setiap kreativitas atau sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang konvensional, berasal dari angan–

angan individu atau berpikir secara lateral.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika ekonomi mahasiswa UNCP 

setelah memperoleh pembelajaran scientific discovery untuk mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field 

independent. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis 1 yang memperoleh nilai Sig. (2-tailed) adalah 

0,000 < α = 0,05 sehingga H0 ditolak, Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata pretes dan 

rerata postes kemampuan pemecahan masalah  mahasiswa FI.Terdapat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika mahasiswa UNCP setelah memperoleh pembelajaran scientific discovery 

untuk mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field dependent. Hal ini terlihat dari hasil pengujian 

hipotesis 2 yang memperoleh nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,000 < α = 0,05 sehingga H0 ditolak, Artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata pretes dan rerata postes kemampuan pemecahan masalah  

mahasiswa FD.Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika ekonomi 

mahasiswa UNCP yang memiliki gaya kognitif field independent dan field dependent setelah memperoleh 

pembelajaran scientific discovery. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis 3 yang memperoleh nilai 
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Sig. (2-tailed) adalah 0,000 < α = 0,05 sehingga H0 ditolak, Artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rerata pretes dan rerata postes kemampuan pemecahan masalah  mahasiswa FD.Kualitas 

kemampuan pemecahan masalah mahasiswa yang memiliki gaya kognitif FI lebih baik daripada siswa 

yang memiliki gaya kognitif FD. Pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematika ekonomi 

mahasiswa UNCP yang bergaya kognitif field independent berada pada kategori tinggi sedangkan 

pencapaian kemampuan pemecahan masalah mahasiswa  field dependent setelah memperoleh 

pembelajaran scientific discovery berada pada kategori sedang. Mahasiswa yang memiliki gaya kognitif 

FI dan FD masing-masing memiliki perbedaan dalam aspek Memahami masalah, Merencanakan 

penyelesaian, Menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan Memeriksa Kembali. 
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