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ABSTRAK 

Andi Khaeril Fajri. 2022. Analisis Pemahaman Konsep Pola Bilangan 

Ditinjau Dari Gaya Kognitif Siswa Kelas VIII SMPN 21 Makassar. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Nasrun 

dan Pembimbing II Ernawati 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep siswa 

ditinjau dari gaya kognitif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif yang dilaksanakan di SMPN 21 Makassar. Subjek penelitian sebanyak 4 

orang yang masing-masing dipilih 2 FD dan 2 FI. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes GEFT, tes kemampuan pemahaman konsep dan wawancara. 

Instrumen yang digunakan terlebih dahulu divalidasi oleh dua orang ahli. Data 

yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif dan kualitatif melalui tahap-

tahap yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Uji keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pemahaman konsep siswa gaya 

kognitif FD dan FI dengan uraian: (1) pemahaman konsep siswa dengan gaya 

kognitif field dependent (FD) memenuhi indikator menyatakan ulang konsep, 

mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan masalah, dan tidak 

memenuhi indikator menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika, 

Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, Menggunakan 

dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. (2) pemahaman 

konsep siswa dengan gaya kognitif field independent (FI) memenuhi seluruh 

indikator yaitu indikator menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan 

bukan contoh dari suatu konsep, menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika, mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan 

masalah, Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, 

Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. 

 

Kata kunci: pemahaman konsep, gaya kognitif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemahaman konsep menjadi salah satu poin penting terutama dalam 

pembelajaran matematika. Dibyantoro (2013:3); dan Hendrayana (2017:187) 

berpendapat bahwa pemahaman konsep menjadi salah satu faktor utama dalam 

pembelajaran matematika dimana pemahaman konsep akan berpengaruh pada 

hasil belajar siswa. Selanjutnya Purwaningsih & Ariyanto (2016:402) mengatakan 

pemahaman konsep memiliki peranan yang sangat besar karena setiap konsep 

dengan konsep lainnya memiliki keterkaitan, oleh karena itu pemahaman konsep 

perlu ditanamkan kepada siswa sedini mungkin. Ini dikarenakan keterkaiatan erat 

antara satu materi dengan materi yang lain. Sehingga dalam mempelajarinya 

haruslah sistematis dan berkresinambungan. Selain itu Purwanti dkk (2016:116) 

berpendapat bahwa pemahaman konsep dapat mempengaruhi keberhasilan belajar 

siswa terutama pada pembelajaran matematika. Kemudian Jhahro, dkk (2018:117) 

juga mengatakan bahwa pentingnya pemahaman konsep bagi siswa terutama pada 

pembelajaran matematika karena pembelajaran matematika yang saling terkait 

antara materi satu dengan materi yang lain. 

Dengan adanya pemahaman konsep matematika pada siswa dapat bermanfaat 

dalam membantu siswa dalam memahami konsep matematika pada materi 

selanjutnya Yahya & Sanapiah 2018:71) Selain itu Febriyanto, dkk (2018) 

menyatakan bahwa dengan adanya pemahaman konsep dapat membantu siswa 

dalam menyimpan materi tersebut di dalam kepala mereka lebih lama. 

Pemahaman konsep akan memudahkan siswa dalam  mempelajari matematika
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serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuliani (2018:4) juga 

memaparkan bahwa dengan pemahaman konsep yang baik akan membuat siswa 

mudah dalam mengingat, menggunakan, dan menyusun kembali suatu konsep 

yang telah ia pelajari serta dapat mengerjakan variasi soal matematika. Septiani & 

Pujiastuti (2020:30) mengatakan bahwa siswa yang menguasai suatu konsep 

matematika dapat membantu mereka dalam penerapan atau pengaplikasian konsep 

tersebut. Dari penjelasan tersebut. Maka siswa perlu memiliki pemahaman konsep 

yang baik pada tiap pembelajaran agar mereka dapat dengan mudah menguasai 

suatu materi pembelajaran. 

Beberapa penelitan saat ini tentang pemahaman konsep menyatakan bahwa 

masih banyak siswa yang pemahaman konsepnya masih rendah. Ini menyebabkan 

siswa sulit menyerap materi pembelajaran yang diberikan. Menurut Yahya & 

Sanapiah 2018:71); dan Pauweni, dkk (2019:42-43) pada penelitiannya 

mengutarakan salah satu sebab rendahnya pemahaman konsep siswa karena 

konsep-konsep yang diketahui siswa lemah karena mereka hanya menghafal suatu 

konsep tanpa memahami pola dalam konsep tersebut, serta kurangnya latihan 

penyelesaian matematis yang dilakukan siswa. Siswa tidak terbiasa 

mengembangkan cara memecahkan suatu masalah pada permasalahan matematika 

dan hanya meniru pola yang diberikan oleh guru tanpa memahami maksud dari 

bagian pola tersebut. Serta pada penelitian yang dilakukan oleh Suraji dkk 

(2017:14) Suraji menemukan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa 

terbilang rendah terutama dalam pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari. 

Kartika (2018:783); Pratiwi & Isnaningrum (2021:281) dalam penelitian mereka 

menemukan bahwa siswa masih kurang dalam menuangkan kembali konsep yang 
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mereka dapatkan, faktor internal dari rendahnya pemahaman konsep siswa ini 

dikarenakan kurangnya minat siswa dalam mempelajari matematika yang 

disebabkan oleh pemikiran siswa yang beranggapan bahwasanya matematika 

pelajaran yang sulit. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

menganalisis pemahaman konsep siswa tentang materi ola bilangan ditinjau dari 

gaya kognitif siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Makassar. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 17 November tahun 

2021, peneliti menemukan bahwa tingkat pemahaman konsep siswa masih 

terbilang rendah dimana siswa hanya mengetahui suatu konsep tanpa memahami 

bagian-bagian dari konsep tersebut. Ini membuat siswa sulit menyelesaikan 

sebuah permasalahan yang diberikan oleh guru jika bentuknya berbeda. 

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 4 

Juli tahun 2022, guru memaparkan bahwa siswa sullit menentukan pola pada 

suatu bilang jika diberikan soal oleh guru, dimana siswa sulit dalam menentukan 

rumus dan langkah yang tepat dalam menyelesaikan suatu soal pada pola 

bilangan.  Dalam proses belajar mengajar di sekolah, proses penyerapan informasi 

tiap siswa berbeda-beda. Ada yang menyerap informasi dengan cepat dan ada pula 

yang lambat. oleh karena itu penyerapan suatu informasi yang sama pada siswa  

juga akan berbeda. Cara siswa dalam menerima informasi, memahamai informasi, 

bahkan dalam lingkup kebiasaan belajar itulah yang disebut gaya kognitif. Gaya 

kognitif merupakan cara khas siswa dalam belajar, baik itu cara menerima dan 

mengolah sebuah informasi,  sikapnya terhadap informasi, maupun kebiasaan 

mereka yang berhubungan dengan lingkungan belajar mereka. 
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Dari uraian yang telah diterangkan di atas, peneliti mengadakan penelitian 

yang berjudul “Analisis Pemahaman Konsep Pola Bilangan Ditinjau Dari Gaya Kognitif 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 21 Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang sebelumnya serta kegiatan 

observasi yang telah dilakukan, peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana 

pemahaman konsep siswa pada materi pola bilangan ditinjau dari gaya kognitif 

siswa pada kelas VIII SMP Negeri 21 Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pemahaman konsep siswa pada materi pola bilangan ditinjau dari gaya kognitif 

siswa pada kelas VIII SMP Negeri 21 Makassar. 

D. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka 

peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah dalam penelitian diatas. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kejadian yang bertujuan untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya dari sebab yang ada. 

2. Pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian 

seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang diberikan kedalam bentuk 

yang mudah dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu 

menerapkannya. Indikator pemahaman konsep yaitu menyatakan ulang sebuah 

konsep, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, memeberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep,menyajikan 
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konsep dalam bentuk representasi matematika, mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah. 

3. Gaya kognitif adalah cara setiap individu dalam menerima, mengorganisasikan, 

merespon, mengolah, dan menyampaikan informasi berdasarkan pengalaman 

sendiri. Gaya kognitif ini terbagi atas dua yaitu gaya kognitif Field dependent 

yaitu gaya kognitif yang membuat siswa tersebut bergantung pada 

lingkungannya dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya, dan gaya kognitif 

Field independent yaitu gaya kognitif yang membuat siswa tersebut dapat 

memahami suatu persoalan dengan pengamatannya sendiri serta tak mudah 

terpengaruh oleh lingkungannya. 

4. Pola bilangan ialah susunan atau rangkaian suatu bilangan-bilangan yang 

tersusun secara teratur dan memiliki sebuah pola 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Siswa 

 Menambah pengetahuan siswa dalam mengerjakan soal-soal yang 

berkaitan dengan pemahaman konsep materi pola bilangan 

b. Bagi guru 

 Memberikan informasi kepada guru dalam memahami tingkat pemahaman 

konsep siswa pada materi pola bilangan ditinjau dari gaya kognitif mereka. 

c. Bagi peneliti 

 Sebagai bahan pembelajaran kedepannya dalam menambah pengetahuan 

serta menambah pengalaman peneliti dalam menganalisis tingkat pemahaman 

konsep siswa pada materi pola bilangan ditinjau dari gaya kognitif siswa.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Analisis  

Analisis menurut Septiani, dkk (2020:133) adalah sebuah aktivitas beripikir 

untuk menguraikan sebuah kejadian menjadi bagian-bagian sehingga dapat 

mengetahui dan memecahkan masalah tersebut dari bagian terkecil hingga 

terbesar. Menurut Hidayat (Riska, dkk 2017:45) analisis adalah kemampuan 

pemecahan masalah subjek ke dalam elemen-elemen tertentu, menghubungkan 

diantara elemen tersebut, serta menentukan pemecahan masalahnya secara 

menyeluruh. Dari pendapat di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa analisis 

ialah  aktivitas berpikir untuk menyelidiki suatu kejadian dengan cara 

menguraikan suatu kejadian menjadi bagian-bagian tertentu, dapat mengetahui 

hubungan antara tiap bagian serta dapat menentukan sebab dari kejadian tersebut. 

2. Pemahaman Konsep 

Menurut Hendriana, dkk (2017:3-4) bahwa pemahaman konsep merupakan 

kemampuan yang diperlukan seorang Siswa, karena dengan adanya pemahaman 

konsep dapat menunjang kemampuan matematis yang lain. Pemahaman konsep 

menurut Menurut Rosmawati (Fajar, dkk 2019:68) ialah penguasaan materi 

pelajaran dimana siswa tidak hanya sekedar mengenal ataupun mengetahui, tetapi 

juga dapat menjelaskannya kembali dalam bentuk yang lebih mudah mereka 

pahami serta dapat mengaplikasikannya. Pemahaman konsep ialah sebuah proses 

belajar mengajar yang membuat siswa dapat menjelaskan atau mendefinisikan 

sesuatu hal yang mereka dapat. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
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pemahaman konsep merupakan kemampuan sistematis siswa yang membantu 

siswa dalam mengenal, mengetahui, serta dapat menjelaskan suatu materi 

pembelajaran dengan mudah. Setiawan & Mustangin (2020:53) mengatakan 

pemahaman konsep sangat penting dalam proses belajar mengajar karena terdapat 

konsep yang dapat dibangun oleh konsep lain.  

Adapun indikator dari pemahaman konsep menurut tim pusat pengembangan 

Penataan Guru atau PPPG (Yolanda, 2020:25) antara lain: 

Tabel 2.1 Indikator Pemahaman Konsep 

Indikator 

Pemahaman 

Konsep 

Penjelasan Aktivitas 

Menyatakan ulang 

konsep 

Ialah kemampuan 

siswa dalam 

memaparkan kembali 

suatu konsep yang 

telah dipelajarinya 

Siswa dapat soal pola 

bilangan dengan tepat 

Mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-

sifat tertentu 

sesesuai dengan 

konsepnya 

Ialah kemampuan 

siswa dalam 

mengelompokkan 

setiap objek 

berdasarkan sifat-

sifatnya yang terdapat 

pada materi 

Siswa dapat menjelaskan 

sifat-sifat pola bilangan yang 

ada pada soal  

Memberi contoh dan 

bukan contoh dari 

suatu konsep 

Ialah kemampuan 

siswa dalam 

membedakan contoh 

dan bukan contoh pada 

suatu materi 

Siswa dapat membedakan 

pola bilangan dan bukan pola 

bilangan yang ada pada soal 

Menyajikan konsep 

dalam bentuk 

representasi 

matematika 

Adalah kemampuan 

siswa dalam 

memaparkan konsep 

secara berurutan 

Siswa mampu memaparkan 

jawaban secara berurutan, 

mulai dari yang diketahui, 

ditanyakan, serta 

penyelesaiannya 

Mengaplikasikan 

konsep atau 

algoritma  pada 

pemecahan masalah 

Ialah kemampuan 

siswa dalam 

menggunakan konsep 

serta prosedurnya 

untuk menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

Dalam mengerjakan soal, 

siswa mampu menggunakan 

konsep yang diperlukan 

dalam menyelesaikan soal 
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Indikator 

Pemahaman 

Konsep 

Penjelasan Aktivitas 

Mengembangkan 

syarat perlu atau 

syarat cukup dari 

suatu konsep 

Ialah kemampuan 

siswa dalam menelaah 

syarat perlu dan syarat 

cukup yang terkait 

dalam suatu konsep 

Siswa dapat mengerjakan 

soal dengan melihat syarat-

syarat yang yang diperlukan 

dalam menyelesaikannya 

Menggunakan dan 

memanfaatkan serta 

memilih prosedur 

atau operasi tertentu 

Ialah kemampuan 

siswa dalam 

menyelesaikan soal 

sesuai dengan 

prosedurnya. 

Dalam belajar siswa harus 

mampu menyelesaikan soal 

dengan tepat sesuai dengan 

langkah-langkah yang benar 

3. Gaya Kognitif 

gaya kognitif ialah suatu ide dalam kajian psikologi perkembangan dan 

pendidikan. Dimana ide ini memperlihatkan bagaimana individu dalam menerima 

dan menyusun suatu informasi yang ada di sekitarnya. Gaya kognitif menurut 

Putri (2018:196)  ialah cara khas siswa dalam menanggapi suatu informasi. 

Rasiman & Asmarani (2016:196) berpendapat bahwa gaya kognitif salah satu 

faktor yang mempengaruhi tiap individu dalam mengatasi suatu permasalahan. 

selanjutnya Gaya kognitif merujuk pada karakteristik siswa dalam menerima, 

memproses, menyimpan, dan merespon suatu situasi yang dihadapi. Exacta & 

Hadiprasetyo (2018:130) berpendapat bahwa gaya kognitif ialah cara siswa dalam 

mengelola, menyusun suatu informasi berdasarkan pengalaman mereka. Gaya 

kognitif mengacu pada bagaimana suatu individu dalam merespon suatu 

informasi. Tetapi tidak dapat menunjukkan tingkat intelegensi seseorang 

(Dibyantoro, 2013:142). 

Adapun jenis-jenis gaya kognitif yang dikemukakan nasution (Khoiriyah, 

2020:23) antara lain: 
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1. Implusif-reflektif  

Seseorang yang memiliki gaya kogntif implusif cenderung memberi respon 

yang cepat, tetapi dalam dalam pengambilan keputusan tanpa memikirkannya 

secara mendalam. Akibatnya mereka biasanya mengalami kesalahan dalam 

prosesnya. Sebaliknya, seorang yang memiliki gaya kogntif reflektif cenderung 

menggunakan lebih banyak waktu dalam pengambilan keputusan agar dapat 

menghitung akurasi jawaban yang diambilnya. 

2. Sistematif-intuitif  

Seorang yang memiliki gaya kogntif sistematif merespon suatu masalah 

dengan melihat struktur pada masalah lalu bertindak secara terstruktur dengan 

data-data untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan seorang yang memiliki 

gaya intuitif kogntif cenderung memberikan suatu pemecahan masalah tanpa 

menggunakan informasi yang sistematis tetapi melakukan uji coba trial and 

error. 

3. Perseptif-reseptif 

Orang yang  bergaya kogntif perseptif mengumpulkan suatu informasi 

melalui meminta pendapat orang lain dengan mengadakan organisasi, 

menyaringnya, dan memperhatikan hubungan diantara pendapat-pendapat 

tersebut. Sedangkan seorang bergaya kogntif reseptif lebih berfokus pada detail 

suatu informasi tanpa berusaha menggabungkan pendapat yang satu dengan 

yang lain. 

4. Field dependent-field independent 

Siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent saat menerima dan 

mengolah sebuah informasi, serta saat menyelesaikan sebuah  permasalahan 
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sesuai dengan alternatif yang sudah ada. Sedangkan untuk siswa yang memiliki 

gaya kognitif field independent saat menerima dan mengolah sebuah informasi, 

serta saat menyelesaikan sebuah permasalahan lebih analitis, serta mampu 

menyelesaikan suatu pelesaian masalah menggunakan alternatif penyelesaian 

yang berbeda. 

Siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent akan kesulitan dalam 

mengolah informasi, tetapi mereka mudah menanggapi apabila informasi itu 

dimanipulasi sesuai dengan konteksnya. Sedangkan untuk siswa yang memiliki 

gaya kognitif field independent cenderung memanfaatkan faktor-faktor internal 

sebagai acuan dalam mengolah suatu informasi, mengerjakan tugas mereka 

dengan tidak berurutan dan merasa efektif jika bekerja sendiri. 

Dari berbagai jenis gaya kognitif yang diterangkan di atas. peneliti akan 

memfokuskan penelitian ini pada gaya kognitif field independent (FI) dan field 

dependent (FD). (Darmono, 2012:68) mengklasifikasikan karakter pembelajaran 

pada siswa dengan gaya kognitif field dependent, dan field independent 

berdasarkan adaptasi dari witkin sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Perbedaan Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent 

Field Dependent Field dependent 

 Berorientasi personal atau 

lingkungan 

 Perlu bimbingan cara 

memecahkan masalah 

 Menggunakan motivasi eksternal 

dalam beraktivitas atau belajar 

 Mudah menjalin hubungan 

dengan orang lain 

 Siswa cenderung menerima 

saran atau pertimbangan dari 

teman ataupun guru 

 Berorientasi impersonal (individu) 

 Kemampuan memecahkan masalah 

 Mengutamakan motivasi internal 

dalam beraktivitas atau belajar 

 Selektif dalam menjalin hubungan 

emosional dangan orang lain 

 Siswa lebih mengutamakan bekerja 

sendiri dan lebih suka mencoba hal-

hal baru tanpa bantuan guru 

Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda dalam memperoleh 

pengetahuan salah satunya dapat digolongkan dalam gaya kognitif di atas. 
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4. Analisis Pemahaman Konsep Ditinjau Dari Gaya Kognitif 

Dari uraian para ahli tersebut, dapat diartikan bahwa pemahaman konsep 

merupakan cara siswa dalam mengenal, mengetahui, serta dapat menjalaskan 

suatu informasi dengan mudah. Dalam proses belajar mengajar, kemampuan tiap 

siswa dalam memahami sebuah konsep pastinya berbeda. Ada siswa yang dapat 

dengan cepat memahami suatu konsep yang diberikan, ada pula siswa yang 

lambat. Perbedaan ini disebabkan oleh jenis gaya kognitif setiap siswa yang 

berbeda-beda. Dimana gaya kognitif ialah cara khas tiap siswa dalam belajar, baik 

itu cara menerima dan mengolah sebuah informasi,  sikapnya terhadap informasi, 

maupun kebiasaan mereka yang berhubungan dengan lingkungan belajar mereka. 

Gaya kognitif sangat erat kaitannya dengan pemahaman konsep pada siswa, 

dimana jika pemahaman konsep membantu siswa dalam menerima, mengelola, 

sampai dengan menjelaskan sebuah materi, gaya kognitif memperlihatkan cara 

atau metode yang digunakan siswa dalam mengamati, menganalisa, sampai 

dengan memahami suatu konsep pada materi pembelajaran.  Suliswanto dkk 

(2020:157) menyatakan bahwa pemahaman konsep dan gaya kognitif memiliki 

keterkaitan yang erat dimana kedua-duanya merupakan cara siswa dalam 

menerima dan mengolah suatu informasi. 

5. Materi Pola Bilangan 

Pola bilangan ialah susunan atau rangkaian suatu bilangan-bilangan yang 

tersusun secara teratur dan memiliki sebuah pola. Ada berbagai macam pola, 

beberapa diantaranya yaitu: 
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a. Pola Bilangan Ganjil 

Pola bilangan ganjil ialah pola yang tersusun dari bilangan-bilangan 

ganjil (1,3,5,7,9,...,n). Notasi rumusnya ialah: Un = 2n-1 

b. Pola Bilangan Genap 

Pola bilangan genap merupakan kebalikan dari pola bilangan ganjil, 

dimana pola bilangan ini ialah kumpulan dari bolangan-bilangan genap 

(2,4,6,8,10,...n). Notasi rumusnya ialah: Un=2n 

c. Pola Bilangan Persegi 

Pola bilangan ini merupakan suatu pola yang berbentuk persegi. 

Contohnya dapat dilihat seperti di bawah ini: 

 
Gambar 2.1 Pola bilangan persegi 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pola bilangan persegi 

memiliki pola dengan nilai berpangkat yaitu: 

 1=1
2 

 4=2
2
   

9=3
2
   

16=4
2
   

 25=5
2
,…, dst.  

Dari penjelasan di atas, maka notasi dari rumusnya adalah: Un=n
2
. 
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d. Pola Bilangan Persegi Panjang 

Pola bilangan ini merupakan pola bilangan yang berbentuk persegi 

panjang. Contohnya dapat dilihat seperti di bawah ini: 

 
Gambar 2.2 Pola bilangan persegi panjang 

 

Dari gambar di atas kita bisa ibaratkan cara mencari polanya seperti 

mencari luas persegi panjang (p×l). dimana bentuknya yaitu: 

2×1=2  

3×2=6  

4×3=12  

5×4=20,…, dst. 

Dari penjelasan di atas kita dapat menemukan notasi rumus berupa: 

Un = n (n+1) 

e. Pola Bilangan Segitiga 

Pola bilangan segitiga adalah pola bilangan yang berbentuk segitiga. 

Contonya dapa dilihat seperti di bawah ini: 

 
Gambar 2.3 Pola bilangan segitiga 

Pola bilangan segitiga memiliki notasi rumus Un=1/2 n(n+1). 
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B. Penelitian Relevan 

Dalam membuat penelitian ini, peneliti mencari artikel yang berhubungan 

dengan penelitian ini agar dapat mendukung dalam penelitian ini. Penelitian yang 

dimaksud antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yashinta Nahdia Rosalin pada tahun 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman konseptual 

matematis siswa dalam menyelesaikan soal-soal bangun segitiga ditinjau dari 

gaya kognitif FD dan FI. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya berupa 

tes,dan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tes yang dimaksud ada dua 

yaitu tes geft berjumlah 18 gambar sederhana dan tes berbentuk soal 

persamaan linear satu variabel, serta wawancara yang bersifat secara 

mendalam. Keabsahan data yang digunakan menggunakan kriteria yang 

dikemukakan moleong yaitu ketekunan / keajegan pengamatan, triangulasi 

data, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh siswa yang merniliki gaya 

kognitif FD belum dapat memenuhi dengan sempurna indikator dari 

pemahaman konsep yaitu pada indikator menggunakan, memanfaatkan dan 

memilih prosedur atau operasi tertentu masing tergolong kurang , dalam hal 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi masih tergolong 

cukup baik. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

(sesuai dengan konsep-konsepnya) masih kurang baik (2) siswa yang 

memiliki gaya kognitif FI dapat memenuhi dengan sempurna indikator dari 

pemahaman konsep yaitu pada indikator menggunakan, memanfaatkan dan 
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memilih prosedur atau operasi tertentu masing tergolong baik , dalam hal 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi tergolong baik. 

Mengklasifikasikan objek-objek menunt sifat-sifat tertentu (sesuai dangan 

konsep-konsepnya) tergolong baik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anggraeni, Djoko Purnomo, dan Aryo 

Andri Nugroho pada tahun 2021.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa berdasarkan teori Van Hiele yang ditinjau dari gaya 

kognitif field independent dan field dependent. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek pada 

penelitian adalah siswa yang dipilih berdasarkan tes GEFT kemudian subjek 

diberi tes kemampuan pemahaman konsep dengan materi segiempat dan 

segitiga. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan wawancara.  

Teknik triangulasinya adalaha triangulasi waktu kemampuan pemahaman 

konsep matematis subjek dideskrisikan melalui teori van hiele yang memuat 

tingkat visualisasi, analisis, deduksi informal, dan deduksi. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa siswa dengan gaya kognitif FI mempunyai 

kemampuan pemahaman konsep lebih baik pada tiap tingkat berpikir teori 

Van Hiele dibanding siswa dengan gaya kognitif FD.   

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan beberapa literatur diatas setiap siswa pasti memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda seperti halnya dalam memahami informasi yang diberikan oleh 

guru di sekolah. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor dari siswa 

itu sendiri yakni baik fisik maupun psikis, faktor guru dan faktor dari sarana-
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prasarana yang menunjangnya ketika pembelajaran di kelas berlangsung. Hal itu 

akan mengakibatkan adanya perbedaan pemahaman konsep tiap siswa. 

Pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis tingkat pemahaman konsep 

siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Makkassar dalam menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan pola bilangan ditinjau dari gaya Kognitif yaitu FD dan FI. Untuk 

dapat menggolongkan siswa yang memiliki karakteristik Field Dependent dan 

Field Independent peneliti menggunakan Tes GEFT. Tes GEFT merupakan tes 

yang disusun oleh Witkin yang terdiri dari 25 Soal dengan dibatasi waktu. Dalam 

tes ini siswa menemukan gambar sederhana yang tersembunyi dalam gambar yang 

rumit dengan cara menebalinya. Dalam Tes GEFT ini siswa dikatakan memiliki 

kognitif FD apabila dapat menemukan bentuk sederhana kurang dari 11 pada soal 

yang diberikan dan siswa dikatakan memiliki kognitif FI apabila dapat 

menemukan bentuk sederhana lebih dari 12 pada soal yang diberikan. Dari hasil 

tes tersebut akan diambil 2 subjek dari Gaya Kognitif FD dan 2 subjek dari  Gaya 

Kognitif FI yang akan dianalisis. 
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Gambar 2.4 Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif membutuhkan suatu fenomena yang 

terstruktur jelas kepentingan yang secara sistematis dan tepat serta dapat diukur. 

Melalui metode ini peneliti berupaya untuk mengetahui dan menganalisis 

pemahaman konsep siswa pada materi pola bilangan ditinjau dari gaya kognitif 

siswa kelas VIII Negeri 21 Makassar. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 21 Makassar yang berlokasi di 

Jalan Tala’salapang Komp. PR. BTN. Minasa upa (belakang Blok A6), Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 

tanggal 24 agustus - 29 agustus 2022 . 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini ialah empat siswa dari kelas VIII - H SMP Negeri 21 

Makassar yaitu 2 siswa dengan gaya kognitif field dependent dan 2 siswa dengan 

gaya kognitif field independent. Cara memperoleh subjek pada penelitian ini 

dengan mengklasifikasikan siswa berdasarkan gaya kognitifnya yaitu FD dan FI 

dengan menggunakan tes Group Embeded Figures Test (GEFT) yang berupa tes 

untuk menentukan gaya kognitif pada siswa. Adapun langkah-langkah pemilihan 

subjek ini yaitu: 
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1. Memilih salah satu kelas untuk diberikan tes GEFT. 

2. Memberikan tes GEFT kepada siswa yang kemudian hasil tes menggolongkan 

siswa kedalam 2 kategori yaitu FD dan FI. 

3. Memilih 2 siswa tiap kategori yaitu 2 siswa kategori FD dan 2 siswa kategori 

FI. 

 
Gambar 3.1 Bagan Pemilihan Subjek 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri instrumen utama dan 

instrumen pendukung. Dimana instrumen utama dalam penelitian ini adalah 

peneliti itu sendiri sekaligus perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, 
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penafsir, dan sebagai pelapor hasil penelitian. Sedangkan untuk instrument 

pendukung dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tes GEFT  

Tes Group Embeded Figures Test (GEFT) ialah tes yang dikembangkan 

oleh Witkin yang terdiri dari 25 soal dimana terdapat 7 soal latihan untuk 

siswa dan 18 soal yang menilai siswa. Tes ini menguji siswa dalam mencari 

gambar sederhana yang  tersembunyi di dalam gambar yang rumit. Yang akan 

menentukan gaya kognitif mana siswa cenderungi dominan (FD atau FI).  

2. Tes Pemahaman Konsep 

Tes ini mengacu kepada pemahaman konsep siswa. Tes ini diberikan 

kepada siswa untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa. 

Dimana tes ini berupa soal-soal yang dibuat dan dikembangkan oleh peneliti 

untuk mengukur pemahaman konsep siswa materi pola bilangan kelas VIII 

SMP Negeri 21 Makassar. 

3. Pedoman Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Wawancara bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep 

siswa. Wawancara ini dilakukan antara siswa dan peneliti dalam menanyakan 

hal-hal yang belum terungkap dalam tes pemahaman konsep yang telah 

diberikan. 
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E. Teknik pengumpulan data 

1. Tes GEFT 

Tes ini terbagi ke dalam tiga sesi dimana sesi I memiliki 7 soal yang 

berfungsi sebagai latihan bagi siswa agar mengerti cara mengerjakan tes ini. 

Selanjutnya adalah sesi II dan III yang masing-masing memiliki soal 

berjumlah 9  dengan rentang skor 0-18 dimana masing-masing soal yang 

benar mendapat nilai 1 dan jika salah mendapat nilai 0. Adapun yang 

diberikan tes GEFT ini adalah salah satu kelas VIII di SMP Negeri 21 

Makassar yang sudah ditentukan dengan memperhatikan kemampuan 

matematika yang dimiliki siswa dan disertai dengan pertimbangan dari guru 

mata pelajaran. Setelah itu, peneliti akan memilih masing-masing 2 siswa 

kategori FD dan FI. 

2. Tes pemahaman konsep 

Tes ini mengacu kepada pemahaman konsep siswa terhadap materi pola 

bilangan. Data diperoleh dari hasil pekerjaan siswa pada lembar jawaban 

siswa yang disertai dengan cara yang tepat dan mengarah pada indikator yang 

harus dicapai.  

3. Metode wawancara 

Pada kegiatan wawancara yang dilakukan. Siswa akan diwawancarai satu 

persatu untuk mengeksplorasi informasi siswa terhadap pemahaman 

konsepnya. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Kondensasi data 

Kondensasi data ialah suatu analisis yang mengerucutkan, menyeleksi, 

memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian sehingga dapat 

ditarik kesimpulan final yang selanjutnya akan diverifikasi. Kondensasi data 

mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksi, dan/atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh 

(tubuh) catatan lapangan tertulis, wawancara transkrip, dokumen, dan bahan 

empiris lainnya. Dalam hal ini peneliti akan melakukan kondensasi data pada 

hasil wawancara subjek penelitian. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan untuk mengelompokkan hasil kondensasi data 

dengan cara menyusunnya secara sistematis. Sehinga memberikan 

kemungkinan menghasilkan penarikan kesimpulan 

3. Verifikasi data 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah kegiatan menmberi 

kesimpulan pada hasil evaluasi. Pada penelitian ini data-data yang telah 

disusun dan dijelaskan sedemikian rupa selanjutnya disimpulkan sesuai 

dengan hasil yang didapat sehingga mendapatkan suatu temuan dari sebuah 

penelitian. 

G. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data digunakan untuk menguji data yang telah diperoleh. Uji 

keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu triangulasi metode. 
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Triangulasi metode adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji keabsahan 

data dengan cara membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya. 

H. Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan 

a. Mengadakan observasi di sekolah yang akan diteliti yaitu SMP Negeri 

21 Makassar 

b. Membuat surat izin penelitian 

c. Meminta izin kepada Kepala SMP Negeri 21 Makassar untuk 

melakukan penelitian. 

d. Membuat kesepakatan dengan guru bidang studi matematika SMP 

Negeri 21 Makassar atau yang bersangkutan mengenai waktu dan 

kelas yang akan digunakan untuk penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan  

Dalam tahap ini, peneliti melaksanakan penelitian sebagai berikut. 

a. Membuat soal tes untuk mengetahui pemahaman konsep dan prosedur 

dalam menyelesaikan masalah 

b. Menyediakan pedoman wawancara 

c. Menyiapkan soal tes dan lembar jawaban untuk siswa 

d. Memberikan tes 

e. Melakukan wawancara kepada subjek penelitian. 

f. Mengumpulkan data 

3. Tahap Akhir 

a. Meminta surat bukti telah melakukan penelitian pada kepala sekolah 

SMP Negeri 21 Makassar 
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b. Melakukan analisis pada seluruh data yang telah dikumpulkan 

c. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian 

d. Penyususnan laporan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan data dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya yakni untuk mengetahui pemahaman konsep matematika siswa pada 

materi pola bilangan ditinjau dari gaya siswa yaitu FD dan FI. Untuk mengetahui 

hal tersebut maka peneliti memberikan tes GEFT untuk mengklasifikasikan gaya 

kognitif yang dimiliki oleh siswa serta untuk memilih subjek penelitian, tes 

pemahaman konsep untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa, 

setelah itu dilakukan wawancara kepada siswa.  

1. Hasil Tes GEFT (Group Embedded Figures Test) 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII - H SMP Negeri 21 Makassar, 

tes GEFT (Group Embedded Figures Test) untuk penentuan subjek diberikan pada 

hari Rabu 24 Agustus 2022, selanjutnya itu memilih 4 orang siswa yang akan 

dijadikan subjek penelitian. Proses berikutnya yaitu memberikan tes pemahaman 

konsep materi pola bilangan dengan jumlah soal sebanyak 3 nomor kepada 4 

subjek yang telah dipilih. Tes ini dilakukan pada hari Rabu 24 Agustus 2022 dan 

dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan pada hari senin 29 Agustus 2022. 

Adapun hasil dari tes GEFT dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.1 Daftar Nama Siswa Kelas VIII SMPN 21 Makassar 

No Inisial Siswa 
Skor  

GEFT 

Kategori Gaya 

Kognitif 

1 AML 3 FD 

2 AIZ 8 FD 

3 ADI 10 FD 

4 AAS 7 FD 

5 FIR 4 FD 

6 JAC 15 FI 

7 DFR 0 FD 

8 MEA 4 FD 

9 MRI 10 FD 

10 MAR 6 FD 

11 NHJ 0 FD 

12 RKS 11 FI 

13 SPA 16 FI 

14 SAL 7 FD 

15 SRH 6 FD 

16 TNB 5 FD 

17 VAA 9 FD 

18 YSP 10 FD 

19 ZNI 1 FD 

20 MAH 0 FD 

Tabel 4.2 Hasil Tes GEFT Siswa 

No 
Kategori Gaya  

Kognitif 
Persentase 

1 FD 85% 

2 FI 15% 

Berdasarkan data yang didapatkan pada Tabel 4.1 maka, peneliti memilih 4 

subjek yang terdiri dari 2 siswa kategori gaya kognitif Field Dependent (FD) dan 

2 siswa gaya kognitif Field Independent (FI). Subjek dipilih berdasarkan hasil tes 

GEFT dan pertimbangan guru mata pelajaran matematika.  

 Adapun 4 subjek yang telah dipilih berdasarkan tes GEFT dengan 

pengkodean sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Subjek yang Dipilih 

No 
Inisial 

Siswa 

Gaya 

Kognitif 

Kode Subjek 

 Gaya Kognitif 

Keterangan 

1 DFR FD S1FD Subjek pertama field dependent 

2 NHJ FD S2FD Subjek kedua field dependent 

3 JAC FI S1FI 
Subjek pertama field 

independent 

4 SPA FI S2FI Subjek kedua field independent 

 Untuk memudahkan dalam menganalisis data, peneliti akan memaparkan 

data penelitian yang telah dilaksanakan melalui petikan jawaban subjek yang 

diberikan kode dengan mengacu pada kode subjek masing-masing berdasarkan 

gaya kognitifnya, adapun beberapa kode tersebut: 

Tabel 4.4 Aturan Kode Petikan Pertanyaan Peneliti 

Pengkodean Keterangan 

P pertanyaan peneliti 

P1, P2, P3  pertanyaan peneliti untuk soal nomor 1, 2, dan 3 

 Contoh aturan kode petikan pertanyaan peneliti yaitu “P1” menunjukkan 

pertanyaan soal nomor 1 (satu). 

Tabel 4.5 Aturan Kode Petikan Jawaban Subjek 

Pengkodean Keterangan 

S1FD1, S1FD2, S1FD3 Subjek pertama field dependent untuk soal 

nomor 1, 2, dan 3 

S2FD1, S2FD2, S2FD3 Subjek kedua field dependent untuk soal nomor 

1, 2, dan 3 

S1FI1, S1FI2, S1FI3 Subjek pertama field independent untuk soal 

nomor 1, 2, dan 3 

S2FI1, S2FI2, S2FI3 Subjek kedua field independent untuk soal 

nomor 1, 2, dan 3 

 Contoh aturan kode petikan jawaban subjek yaitu “S1FD1-01” berarti 

subjek pertama dengan gaya kognitif field dependent untuk soal nomor 1 (satu) 

untuk jawaban pertanyaan pertama.  

2. Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Ditinjau Dari Gaya Kognitif 

Pada bagian ini akan dipaparkan deskripsi tentang kemampuan pemahaman 

konsep siswa dalam menyelesaikan soal pola bilangan ditinjau dari gaya kognitif 
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field dependent (FD) dan field independent (FI) berdasarkan tes hasil pemahaman 

konsep dan wawancara siswa kepada keempat subjek dengan hasil sebagai 

berikut: 

a. Analisis kemampuan pemahaman konsep pada subjek FD (Field 

Dependent) 

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan kemampuan pemahaman 

konsep pada subjek FD (field dependent). Kemampuan pemahaman konsep 

tersebut akan diuraikan berdasarkan indikator pemahaman konsep yaitu: (1) 

menyatakan ulang konsep, (2) mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya, (3) memberi contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep, (4) menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika, (5) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan masalah, (6) 

Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, (7) 

Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. 

Untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep tersebut maka diberikan 3 

soal terkait materi pola bilangan dan wawancara pada subjek FD (field 

dependent). Berikut data hasil tes kemampuan pemahaman konsep FD (field 

dependent) dalam menyelesaikan soal pola bilangan. 
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1) Data hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FD  

Pada soal nomor 1 

 
Gambar 4.1 Soal kemampuan pemahaman konsep nomor 1 

Hasil jawaban S1FD menunjukkan bahwa S1FD telah memenuhi 

indikator dari kemampuan pemahaman konsep yang terkait pada soal, yang 

artinya S1FD telah memahami konsep pada materi pola bilangan. Hal tersebut 

dideskripsikan lebih rinci mengenai indikator kemampuan pemahaman 

konsep yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, dan memberikan 

contoh dan bukan contoh dari konsep. Berikut bagan proses berpikir S1FD 
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Gambar 4.2 bagan proses berpikir  S1FD Pada Soal Nomor 1 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FD dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan nomor 1 (satu) 

 
Gambar 4.3 Hasil Tes S1FD Pada Soal Nomor 1 

a) Pemahaman konsep S1FD indikator menyatakan ulang konsep 

Pada soal ini S1FD menjawab pada soal poin (a) barisan bilangan 

3,9,15,21, , S1FD dapat menjawab dengan tepat pada poin (a) dan 

memberikan penjelasan yang tepat atas jawabannya tersebut, S1FD 

menyatakan bahwa pola bilangan adalah bilangan yang tersusun secara 
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teratur dan membentuk pola, saat diwawancarai mengenai soal S1FD 

menjawab pada poin (a) merupakan pola bilangan dikarenakan polanya 

beraturan. Pada soal poin (b) barisan bilangan 2,6,8,15, , S1FD dapat 

menjawab dengan tepat pada poin (b) dan memberikan penjelasan 

dengan tepat atas jawabannya tersebut, saat diwawancarai mengenai soal 

S1FD menjawab pada poin (b) bukan merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya tidak beraturan. Pada soal poin (c) barisan bilangan 

40,33,26,19, , S1FD dapat menjawab dengan tepat pada poin (c) 

tersebut dan memberikan penjelasan dengan tepat atas jawabannya 

tersebut, saat diwawancarai mengenai soal S1FD pada poin (c) menjawab 

merupakan pola bilangan dikarenakan polanya beraturan. Pada soal poin 

(d) barisan bilangan 2,4,8,16, , S1FD memeberikan jawaban yang tidak 

tepat pada poin (d) tersebut dan juga memberikan penjelasan yang tidak 

tepat atas jawabannya tersebut tetapi setelah diterangkan, SF1D dapat 

memberikan jawaban yang tepat, S1FD awalnya menjawab itu bukan 

merupakan pola bilangan dikarenakan polanya tidak beraturan tetapi 

setelah diterangkan, SF1D memberikan jawaban yang tepat dimana pada 

poin (d) merupakan pola bilangan dikarenakan polanya beraturan. 

Berdasarkan jawaban S1FD telah mampu menyatakan ulang sebuah 

konsep karena mampu memberikan penjelasan pada poin a, b, c, dan d 

dengan tepat walaupun masih perlu bantuan dalam memahami soal. Hal 

ini dapat dilihat pada hasil tes kemampuan pemahaman konsep yang 

telah diberikan kepada S1FD. 
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Berdasarkan gambar 4.3 diatas dapat dilihat jawaban subjek dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan, dimana subjek S1FD dapat 

menjelaskan jawaban yang dituliskan pada poin a, b, c dan d.  

Berikut adalah hasil wawancara S1FD pada soal nomor 1 (satu) 

untuk indikator menyatakan ulang sebuah konsep yang dilaksanakan 

pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden : DFR (S1FD) 

Tabel 4.6 Hasil Wawancara S1FD Indikator Menyatakan Ulang Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FD1 : Iya kak paham. 

P1 : Coba jelaskan apa yang adik tahu tentang materi pola bilangan? 

S1FD1 : Pola bilangan itu bilangan yang tersusun secara teratur dan 

membentuk pola. 

P1 : Coba apa yang diminta pada soal nomor 1? 

S1FD1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan  kak 

P1 : Jadi coba tunjukkan pada soalmana pola bilangan dan bukan 

pola bilangan? 

S1FD1 : Bagian a dan c itu kak  pola bilangan kak, b dan d itu bukan pola 

bilangan kak. 

P1 : Coba jelaskan sifat-sifat a dengan c sehingga dikatakan itu pola 

bilangan, dan bagian b dan d sehingga dikatakan itu bukan pola 

bilangan 

S1FD1 : Untuk a itu  polanya bertambah 6  kak. Kalo c polanya dikurang 

7. Kalo b bukan pola bilangan karena tiap suku berbeda polanya. 

Kalo d juga tidak beraturan karena tiap suku berbeda polanya 

P1 : Saya mau bertanya, itu pola bilangan ditambahji sama dikurang 

saja? Atau ada juga dikali atau dibagi? 

S1FD1 : …. Oh iya kak. Saya salah 

P1 : Coba bagian mana yang salah? 

S1FD1 : Bagian d nya itu pola bilangan kak karena polanya dikalikan 

dengan 2 kak 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, S1FD mampu mengungkapkan apa 

itu pola bilagan dan mampu untuk menjelaskan mengapa pada poin a, c, dan d 

merupakan pola bilangan dan b bukan merupakan pola bilangan walaupun 

masih perlu bantuan dalam memahami soal. 
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b) Pemahaman konsep S1FD indikator Mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

Pada soal ini S1FD menerangkan sifat-sifat pola bilangan yang 

terkandung pada soal poin (a) barisan bilangan 3,9,15,21, , S1FD 

memeberikan jawaban pola bilangan pada poin (a) tersebut dan 

memberikan penjelasan pada poin (a) merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya bertambah 6. Pada soal poin (b) barisan bilangan 

2,6,8,15, , S1FD memeberikan jawaban bukan pola bilangan pada poin 

(b) tersebut dan menjelaskan pada poin (b) bukan merupakan pola 

bilangan dikarenakan polanya tidak beraturan. Pada soal poin (c) barisan 

bilangan 40,33,26,19, , S1FD memeberikan jawaban pola bilangan pada 

poin (c) tersebut dan menjelaskan pada poin (c) merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya berkurang 7. Pada soal poin (d) barisan bilangan 

2,4,8,16, , S1FD memeberikan jawaban bukan pola bilangan pada poin 

(d) dimana jawabannya tersebut tidak tepat dan juga memberikan 

penjelasan yang tidak tepat atas jawabannya tersebut tetapi setelah 

diterangkan, SF1D dapat memberikan jawaban yang tepat, S1FD 

menjawab itu bukan merupakan pola bilangan dikarenakan polanya tidak 

beraturan tetapi setelah diterangkan, SF1D memberikan jawaban dan 

memberikan penjelasan yang tepat dimana pada poin (d) merupakan pola 

bilangan dikarenakan polanya dikalikan 2. Berdasarkan jawaban S1FD 

telah mampu mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya karena mampu menerangkan sifat-sifat pola 

bilangan pada poin a, c, dan d dengan tepat walaupun masih perlu 
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bantuan dalam memahami soal. Hal ini dapat dilihat pada hasil tes 

kemampuan pemahaman konsep yang telah diberikan kepada S1FD. 

Berikut adalah hasil wawancara S1FD pada soal nomor 1 (satu) 

untuk indikator mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden : DFR (S1FD) 

Tabel 4.7 Hasil Wawancara S1FD Indikator Mengklasifikasikan Objek 

Berdasarkan Sifat-Sifat Tertentu Sesuai Dengan Konsepnya 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FD1 : Iya kak paham. 

P1 : Coba apa yang diminta pada soal nomor 1? 

S1FD1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan  kak 

P1 : Jadi coba tunjukkan pada soal mana pola bilangan dan bukan 

pola bilangan? 

S1FD1 : Bagian a dan c itu kak  pola bilangan kak, b dan d itu bukan pola 

bilangan kak. 

P1 : Coba jelaskan sifat-sifat a dengan c sehingga dikatakan itu pola 

bilangan, dan bagian b dan d sehingga dikatakan itu bukan pola 

bilangan 

S1FD1 : Untuk a itu  polanya bertambah 6  kak. Kalau c polanya dikurang 

7. Kalau b bukan pola bilangan karena tiap suku berbeda 

polanya. Kalau d juga tidak beraturan karena tiap suku berbeda 

polanya 

P1 : Saya mau bertanya, itu pola bilangan ditambah sama dikurang 

saja? Atau ada juga dikali atau dibagi? 

S1FD1 : …. Oh iya kak. Saya salah 

P1 : Coba bagian mana yang salah? 

S1FD1 : Bagian d nya itu pola bilangan kak karena polanya dikalikan 

dengan 2 kak 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, S1FD mampu mengungkapkan 

sifat-sifat pola bilangan yang terkait pada soal poin a, b, c, dan d 

walaupun masih perlu bantuan dalam memahami soal. 
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c) Pemahaman konsep S1FD indikator memberi contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep 

Pada soal ini S1FD dapat membedakan mana yang termasuk contoh 

dari pola bilangan dan bukan contoh dari pola bilanan. S1FD paham 

maksud dari soal yaitu menuliskan mana yang termasuk pola bilangan 

dan pola bilangan walaupun masih perlu bantuan dalam memahami soal, 

S1FD menjawab dengan benar semua bagian pada soal, poin (a) 

merupakan pola bilangan, poin (b) bukan merupakan pola bilangan,  poin 

(c) merupakan pola bilangan dan poin (d) awalnya menjawab bukan pola 

bilangan, tetapi setelah diterangkan siswa mampu menjawab benar yaitu 

poin (d) merupakan pola bilangan. 

Berikut adalah hasil wawancara S1FD pada soal nomor 1 (satu) 

untuk indikator memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 

yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden : DFR (S1FD) 

Tabel 4.8 Hasil Wawancara S1FD Indikator Memberi Contoh Dan Bukan 

Contoh Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian  

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FD1 : Iya kak paham. 

P1 : Coba apa yang diminta pada soal nomor 1? 

S1FD1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan  kak 

P1 : Jadi coba tunjukkan pada soal mana pola bilangan dan bukan 

pola bilangan? 

S1FD1 : Bagian a dan c itu kak  pola bilangan kak, b dan d itu bukan pola 

bilangan kak. 

P1 : Saya mau bertanya, itu pola bilangan di tambah sama dikurang 

saja? Atau ada juga dikali atau dibagi? 

S1FD1 : …. Oh iya kak. Saya salah 

P1 : Coba bagian mana yang salah? 

S1FD1 : Bagian d nya itu pola bilangan karena polanya dikalikan 2 kak 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek S1FD mampu 

memenuhi indikator memberi contoh dan bukan contoh dengan 

menunjukkan mana yang merupakan pola bilangan dan mana yang bukan 

merupakan bilangan walaupun masih perlu bantuan dalam memahami 

soal. 

Pada soal nomor 2 

 
Gambar 4.4 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 2 

Berikut bagan proses berpikir Subjek S1FD 

 
Gambar 4.5 bagan proses berpikir  S1FD Pada Soal Nomor 2 
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d) Pemahaman konsep S1FD indikator menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika dapat dilihat dari hasil penyelesaian soal 

materi pola bilangan.  

Pada soal ini S1FD menjawab dengan menuliskan rumus yang 

digunakan dalam aturan pembentukan pola bilangan persegi panjang 

pada soal tetapi S1FD tidak  memberikan penjelasan mengenai aturan 

yang digunakan dapat seperti itu. S1FD mampu menyelesaikan soal 

dengan menggunakan model matematika yang diminta pada soal, S1FD 

menjawab aturan pembentukannya yaitu           tanpa 

menjelaskan mengenai cara pembentukan rumusnya. 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FD 

dalam menyelesaikan soal pola bilangan: 

 
Gambar 4.6 hasil tes S1FD indikator menyajikan konsep dalam 

bentuk representasi matematika 

Berdasarkan gambar 4.6 diatas dapat dilihat jawaban subjek dalam 

menyelesaikan soal perbandingan. Subjek S1FD mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada soal.  

Berikut adalah hasil wawancara S1FD pada soal nomor 2 (dua) poin 

a untuk indikator menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika yang dilaksanakan pada: 
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Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden : DFR (S1FD) 

Tabel 4.9 Hasil Wawancara S1FD Indikator Menyajikan Konsep Dalam 

Bentuk Representasi Matematika 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FD2 : Iya kak. 

P2 : Coba sebutkan apa yang diketahui dalam soal? 

S1FD2 : Pola bilangan persegi panjang kak 

P2 : Kalau yang ditanyakan? 

S1FD2 : bagian a rumus suku ke n kak, kalau bagian b suku ke 10 kak 

P2 : Coba sebutkan kembali jawaban adik pada bagian a 

S1FD2 :        kak 

P2 : Kenapa aturannya begitu? 

S1FD2 : Karena begitu yang diajarkan ibu guru kak 

P2  Apakah adik tahu kenapa rumusnya seperti itu? 

S1FD2  Tidak tau kak 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, S1FD belum mampu 

memberikan penjelasan mengapa aturan pembentukan pola persegi 

panjang seperti itu. 

e) Pemahaman konsep S1FD indikator mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S1FD memberikan jawaban yang tepat  dimana S1FD 

dapat menuliskan langkah-langkah yang tepat sehingga jawaban yang 

diberikan bernilai benar.  

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FD 

dalam menyelesaikan soal pola bilangan: 
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Gambar 4.7 hasil tes S1FD indikator mengaplikasikan konsep 

atau algoritma ke dalam pemecahan masalah 

 Berdasarkan gambar 4.7 diatas, subjek dikatakan mampu 

mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah apabila mampu 

menyelesaikan soal dengan langkah-langkah yang tepat dari soal pola 

bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S1FD mampu 

mengerjakan soal dengan langkah-langkah yang tepat. 

Berikut adalah hasil wawancara S1FD pada soal nomor 2 poin (b) 

untuk indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma  pada pemecahan 

masalah yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden : DFR (S1FD) 

Tabel 4.10 Hasil Wawancara S1FD Indikator Mengaplikasikan Konsep Atau 

Algoritma Ke Dalam Pemecahan Masalah 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FD2 : Iya kak. 

P2 : Untuk bagian b-nya coba sebutkan jawabannya ? 

S1FD2 : 110 kak 

P2  Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah mendapatkan 

jawabannya? 

S1FD2 :  n-nya diganti menjadi 10 kak karena U10 yang dicari jadi  

hasilnya akhirnya 110 kak 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapaat kita lihat bahwa S1FD  

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S1FD mampu memenuhi 
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indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan 

masalah dimana siswa dapat menyebutkan langkah-langkah yang 

digunakan dalam menyelesaikan soal. 

Pada soal nomor 3 

 

Gambar 4.8 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 3 

Berikut bagan proses berpikir Subjek S1FD 

 
Gambar 4.9 Bagan proses berpikir  S1FD Pada Soal Nomor 3 

f) Pemahaman konsep S1FD indikator mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian soal materi pola bilangan.  
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Pada soal ini S1FD siswa tidak dapat menjawab soal dimana S1FD 

tidak menuliskan jawaban pada lembar jawabannya dikarenakan S1FD 

tidak mengetahui syarat-syarat yang digunakan berdasarkan informasi 

yang ada pada soal sehingga jawaban yang diberikan bernilai salah. Saat 

ditanyakan tentang soal, siswa menjawab tidak tahu mengenai cara 

menyelesaikan soal. 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FD 

dalam menyelesaikan soal pola bilangan: 

 
Gambar 4.10 hasil tes S1FD indikator mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 

 Berdasarkan gambar 4.10 diatas, subjek dikatakan mampu 

memenuhi indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep apabila mampu menyelesaikan soal 

dengan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan 

soal pola bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S1FD 

tidak mampu mengerjakan soal dengan benar. 

Berikut adalah hasil wawancara S1FD pada soal nomor 3 poin (a) 

untuk indikator mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden : DFR (S1FD) 
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Tabel 4.11 Hasil Wawancara S1FD Indikator Mengembangkan Syarat Perlu 

Atau Syarat Cukup Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P3 : Untuk soal nomor 3 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FD3 : tidak kak. 

P3 : Apakah informasi yang ada pada soal mencukupi dalam 

menyelesaikan soal? 

S1FD3 : tidak tahu kak. 

P3 : Jadi, informasi apa yang tidak ada dalam soal sehingga adik 

tidak bisa menyelesaikan soalnya? 

S1FD3 : tidak tahu juga kak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapaat kita lihat bahwa S1FD  

tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S1FD tidak mampu 

memenuhi indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep. 

g) Pemahaman konsep S1FD indikator Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi tertentu dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S1FD siswa tidak dapat menjawab soal dimana S1FD 

tidak menuliskan jawaban pada lembar jawabannya dikarenakan S1FD 

tidak mengetahui langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan 

soal sehingga jawaban yang diberikan bernilai salah. Saat ditanyakan 

tentang soal, siswa menjawab tidak tahu mengenai cara menyelesaikan 

soal.  

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FD 

dalam menyelesaikan soal pola bilangan: 
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Gambar 4.11 hasil tes S1FD indikator Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi tertentu 

 Berdasarkan gambar 4.11 diatas, subjek dikatakan mampu 

memenuhi indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep apabila mampu menyelesaikan soal 

dengan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan 

soal pola bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S1FD 

tidak mampu mengerjakan soal dengan benar. 

Berikut adalah hasil wawancara S1FD pada soal nomor 3 poin (b) 

untuk indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma  pada pemecahan 

masalah yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden : DFR (S1FD) 

Tabel 4.12 Hasil Wawancara S1FD Indikator Menggunakan Dan 

Memanfaatkan Serta Memilih Prosedur Atau Operasi Tertentu 

Kode  : Uraian 

P3 : Untuk soal nomor 3 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FD3 : tidak kak. 

P3 : Apakah informasi yang ada pada soal mencukupi dalam 

menyelesaikan soal? 

S1FD3 : tidak tahu kak. 

P3 : Jadi, informasi apa yang tidak ada dalam soal sehingga adik 

tidak bisa menyelesaikan soalnya? 

S1FD3 : tidak tahu juga kak. 

P3 : Untuk poin b, bisa adik sebutkan rumusnya saja yang digunakan  

S1FD3 : Tidak tahu kak 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapapat kita lihat bahwa S1FD  

tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S1FD tidak mampu 
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memenuhi indikator pemahaman konsep Menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu 

Tabel 4.13 Indikator Kemamapuan Pemahaman Konsep pada S1FD 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Menyatakan ulang konsep √ 

Mengklasifikasikan objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesesuai dengan 

konsepnya 
√ 

Memberi contoh dan bukan contoh 

dari suatu konsep 
√ 

Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika 
× 

Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah 
√ 

Mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep × 

Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu 
× 

Keterangan: 

√ = Terpenuhi 

× = Tidak terpenuhi 

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, maka dapat diketahui bahwa S1FD dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan belum mampu memenuhi semua indikator 

kemampuan pemahaman konsep . 

Adapun hasil triangulasi data yang dilakukan terhadap kemampuan 

pemahaman konsep subjek S1FD dalam menyelesaikan soal pola bilangan adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Hasil Triangulasi Data S1FD  

Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

Menyatakan ulang 

konsep 

S1FD mampu 

menyatakan ulang 

konsep materi pola 

bilangan karena 

mampu menuliskan 

jawaban yang tepat 

pada bagian a, b, c  

dan d yang terdapat 

pada soal nomor 1 

S1FD mampu memberikan penjelasan 

yang tepat pada bagian a, b, c dan d 

walaupun masih perlu bantuan dalam 

memahami soal 
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Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

(satu). 

Mengklasifikasikan 

objek menurut 

sifat-sifat tertentu 

sesesuai dengan 

konsepnya 

mampu 

menerangkan sifat-

sifat pola bilangan 

pada poin a, c, dan 

d dengan tepat 

walaupun masih 

perlu bantuan 

dalam memahami 

soal 

mampu mengungkapkan sifat-sifat pola 

bilangan yang terkait pada soal 

walaupun masih perlu bantuan dalam 

memahami soal. 

Memberi contoh 

dan bukan contoh 

dari suatu konsep 

S1FD paham 

maksud dari soal 

yaitu menuliskan 

mana yang 

termasuk pola 

bilangan dan pola 

bilangan walaupun 

masih perlu 

bantuan dalam 

memahami soal. 

S1FD mampu memenuhi indikator 

memberi contoh dan bukan contoh 

dengan menunjukkan mana yang 

merupakan pola bilangan dan mana 

yang bukan merupakan bilangan 

walaupun masih perlu bantuan dalam 

memahami soal. 

Menyajikan konsep 

dalam bentuk 

representasi 

matematika 

S1FD menjawab 

aturan 

pembentukannya 

yaitu        
   tanpa 

memberikan 

penjelasan 

mengenai cara 

pembentukan 

rumusnya. 

S1FD belum mampu memberikan 

penjelasan mengapa aturan 

pembentukan pola persegi panjang 

seperti itu. 

Mengaplikasikan 

konsep kedalam 

pemecahan 

masalah 

S1FD mampu 

mengerjakan soal 

dengan langkah-

langkah yang tepat. 

S1FD mampu memenuhi indikator 

mengaplikasikan konsep atau algoritma 

pada pemecahan masalah dimana siswa 

dapat menyebutkan langkah-langkah 

yang digunakan dalam menyelesaikan 

soal. 

Mengembangkan 

syarat perlu atau 

syarat cukup dari 

suatu konsep 

S1FD siswa tidak 

dapat menjawab 

soal dimana S1FD 

tidak menuliskan 

jawaban pada 

lembar jawabannya 

dikarenakan S1FD 

tidak mengetahui 

langkah-langkah 

yang digunakan 

dalam 

S1FD  tidak mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 
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Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

menyelesaikan soal 

sehingga jawaban 

yang diberikan 

bernilai salah. 

Menggunakan dan 

memanfaatkan 

serta memilih 

prosedur atau 

operasi tertentu 

S1FD tidak 

menuliskan 

jawaban pada 

lembar jawabannya 

dikarenakan S1FD 

tidak mengetahui 

langkah-langkah 

yang digunakan 

dalam 

menyelesaikan soal 

sehingga jawaban 

yang diberikan 

bernilai salah. 

S1FD  tidak mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 

Berdasarkan hasil triangulasi pada tabel 4.14 setelah dilakukan tes dan 

wawancara maka disimpulkan bahwa S1FD hanya memenuhi 4 indikator yaitu 

menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu 

konsep, mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan masalah, 

serta tidak memenuhi 3 indikator yaitu menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika, Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari 

suatu konsep, Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 
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2) Data hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FD 

Pada soal nomor 1: 

 
Gambar 4.12 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 1 

Hasil jawaban S1FD menunjukkan bahwa S2FD telah memenuhi 

indikator dari kemampuan pemahaman konsep yang terkait pada soal, yang 

artinya S2FD telah memahami konsep pada materi pola bilangan. Hal tersebut 

dideskripsikan lebih rinci mengenai indikator kemampuan pemahaman 

konsep yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, dan memberikan 

contoh dan bukan contoh dari konsep. Berikut bagan proses berpikir S2FD: 
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Gambar 4.13 Bagan proses berpikir  S2FD Pada Soal Nomor 1 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FD dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan nomor 1 (satu) 

 
Gambar 4.14 Hasil Tes S2FD Pada Soal Nomor 1 

a) Pemahaman konsep S2FD indikator menyatakan ulang konsep 

Pada soal ini S2FD menjawab pada soal poin (a) barisan bilangan 

3,9,15,21, , S2FD memeberikan jawaban yang tepat pada poin (a) 

tersebut dan memberikan penjelasan yang tepat atas jawabannya tersebut, 

S2FD menyatakan bahwa pola bilangan adalah bilangan yang tersusun 
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secara teratur dan membentuk pola, saat diwawancarai mengenai soal 

S2FD menjawab pada poin (a) merupakan pola bilangan dikarenakan 

polanya beraturan. Pada soal poin (b) barisan bilangan 2,6,8,15, , S2FD 

dapat menjawab dengan tepat pada poin (b) dan memberikan penjelasan 

dengan tepat atas jawabannya tersebut, saat diwawancarai mengenai soal 

S2FD menjawab pada poin (b) bukan merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya tidak beraturan. Pada soal poin (c) barisan bilangan 

40,33,26,19, , S2FD memeberikan jawaban yang tepat pada poin (c) 

tersebut dan memberikan penjelasan yang tepat atas jawabannya tersebut, 

saat diwawancarai mengenai soal S2FD menjawab pada poin (c) 

merupakan pola bilangan dikarenakan polanya beraturan. Pada soal poin 

(d) barisan bilangan 2,4,8,16, , S2FD memeberikan jawaban yang tepat 

pada poin (d) tersebut dan juga memberikan penjelasan yang tepat atas 

jawabannya tersebut, saat diwawancarai mengenai soal S2FD menjawab 

pada poin (d) merupakan pola bilangan dikarenakan polanya beraturan. 

Berdasarkan jawaban S2FD telah mampu menyatakan ulang sebuah 

konsep karena mampu menjelaskan jawabannya pada poin a, b, c, dan d 

dengan tepat. Hal ini dapat dilihat hasil tes kemampuan pemahaman 

konsep yang telah diberikan kepada S2FD. 

Berdasarkan gambar 4.14 diatas dapat dilihat jawaban subjek dalam 

menyelesaikan soal perbandingan, dimana subjek S2FD mampu 

memberikan penjelasan dari jawaban yang dituliskan pada poin a, b, c, 

dan d.  
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Berikut adalah hasil wawancara S2FD pada soal nomor 1 (satu) 

untuk indikator menyatakan ulang sebuah konsep yang dilaksanakan 

pada: 

Hari, Tanggal  : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : NHJ(S2FD) 

Tabel 4.15 Hasil Wawancara S2FD Indikator Menyatakan Ulang Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FD1 : iya kak. 

P1 : Apa yang adik ketahui tentang materi pola bilangan? 

S2FD1 : Pola bilangan adalah bilangan yang tersusun secara teratur dan 

membentuk pola 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FD1 : Menentukan contoh pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Jadi mana yang termasuk pola bilangan dan bukan pola bilangan 

pada soal? 

S2FD1 : Bagian a, c, d pola bilangan kak, b bukan. 

P1 : Coba jelaskan bagaimana sifat-sifat a, c, d sehingga adik 

mengatakan itu pola bilangan dan bagian b nya bukan pola 

bilangan? 

S2FD1 : Kalau a polanya bertambah 6, kalau c polanya dikurangi 7, dan d 

nya itu polanya dikalikan 2 kak. Untu b nya bukan pola bilangan 

kak karena pola tiap sukunya berubah-ubah kak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, S2FD mampu mengungkapkan 

apa itu pola bilangan dan mampu untuk menjelaskan poin a, c, dan d 

merupakan pola bilangan dan b bukan merupakan pola bilangan. 

b) Pemahaman konsep S2FD indikator Mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

Pada soal ini S2FD menerangkan sifat-sifat pola bilangan yang 

terkandung pada soal poin (a) barisan bilangan 3,9,15,21, , S2FD 

memeberikan jawaban pola bilangan pada poin (a) tersebut dan 

menjelaskan pada poin (a) merupakan pola bilangan dikarenakan polanya 

bertambah 6. Pada soal poin (b) barisan bilangan 2,6,8,15, , S2FD 
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memeberikan jawaban bukan pola bilangan pada poin (b) tersebut dan 

menjelaskan pada poin (b) bukan merupakan pola bilangan dikarenakan 

polanya tidak beraturan. Pada soal poin (c) barisan bilangan 

40,33,26,19, , S2FD memeberikan jawaban pola bilangan pada poin (c) 

tersebut dan menjelaskan pada poin (c) merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya berkurang 7. Pada soal poin (d) barisan bilangan 

2,4,8,16, , S2FD memeberikan jawaban pola bilangan pada poin (d) 

tersebut dan menjelaskan pada poin (d) merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya dikalikan 2. Berdasarkan jawaban S2FD telah 

mampu mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya karena mampu menerangkan sifat-sifat pola bilangan 

pada poin a, c, dan d dengan tepat. Hal ini dapat dilihat pada hasil tes 

kemampuan pemahaman konsep yang telah diberikan kepada S2FD. 

Berikut adalah hasil wawancara S2FD pada soal nomor 1 (satu) 

untuk indikator mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : NHJ(S2FD) 
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Tabel 4.16 Hasil Wawancara S2FD Indikator Mengklasifikasikan Objek 

Berdasarkan Sifat-Sifat Tertentu Sesuai Dengan Konsepnya 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FD1 : iya kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FD1 : Menentukan contoh pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Jadi mana yang termasuk pola bilangan dan bukan pola bilangan 

pada soal? 

S2FD1 : Bagian a, c, d pola bilangan kak, b bukan. 

P1 : Coba jelaskan bagaimana sifat-sifat a, c, d sehingga adik 

mengatakan itu pola bilangan dan bagian b nya bukan pola 

bilangan? 

S2FD1 : Kalau a polanya bertambah 6, kalau c polanya dikurangi 7, dan d 

nya itu polanya dikalikan 2 kak. Untu b nya bukan pola bilangan 

kak karena pola tiap sukunya berubah-ubah kak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, S2FD mampu mengungkapkan 

sifat-sifat pola bilangan yang terkait pada soal poin a, b, c, dan d. 

c) Pemahaman konsep S2FD indikator memberi contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep.  

Pada soal ini S1FD dapat membedakan mana yang termasuk contoh 

dari pola bilangan dan bukan contoh dari pola bilangan. S2FD 

memahami maksud dari soal yaitu menuliskan mana yang termasuk pola 

bilangan dan pola bilangan, S2FD menjawab dengan benar semua bagian 

pada soal, poin (a) merupakan pola bilangan, poin (b) bukan merupakan 

pola bilangan,  poin (c) merupakan pola bilangan dan poin (d) merupakan 

pola bilangan. 

Berikut adalah hasil wawancara S2FD pada soal nomor 1 (satu) 

untuk indikator memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 

yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : NHJ(S2FD) 
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Tabel 4.17 Hasil Wawancara S2FD Indikator Memberi Contoh Dan Bukan 

Contoh Dari Suatu Konsep. 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FD1 : iya kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FD1 : Menentukan contoh pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Jadi mana yang termasuk pola bilangan dan bukan pola bilangan 

pada soal? 

S2FD1 : Bagian a, c, d pola bilangan kak, b bukan. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek S2FD mampu 

memenuhi indikator memberi contoh dan bukan contoh dengan 

menunjukkan mana yang merupakan pola bilangan dan mana yang 

bukan merupakan bilangan.  

Pada soal nomor 2 : 

 

Gambar 4.15 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 2 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Berikut bagan proses berpikir S2FD: 

 
Gambar 4.16 Bagan proses berpikir  S2FD Pada Soal Nomor 2 

d) Pemahaman konsep S2FD indikator menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika dapat dilihat dari hasil penyelesaian soal 

materi pola bilangan.  

Pada soal ini S2FD menjawab dengan menuliskan rumus yang 

digunakan dalam aturan pembentukan pola bilangan persegi panjang 

pada soal tetapi S2FD tidak  memberikan penjelasan mengenai aturan 

yang digunakan dapat seperti itu. S2FD mampu menyelesaikan soal 

dengan menggunakan model matematika yang diminta pada soal, S2FD 

menjawab aturan pembentukannya yaitu           tanpa 

menjelaskan mengenai cara pembentukan rumusnya. 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FD 

dalam menyelesaikan soal pola bilangan: 
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Gambar 4.17 hasil tes S2FD indikator menyajikan konsep dalam 

bentuk representasi matematika 

Berdasarkan gambar 4.17 diatas dapat dilihat jawaban subjek dalam 

menyelesaikan soal perbandingan. Subjek S2FD mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada soal.  

Berikut adalah hasil wawancara S2FD pada soal nomor 2 (dua) poin 

a untuk indikator menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : NHJ(S2FD) 

Tabel 4.18 Hasil Wawancara S2FD Indikator Menyajikan Konsep Dalam 

Bentuk Representasi Matematika 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FD2 : Iya kak. 

P2 : Coba sebutkan apa yang diketahui dalam soal? 

S2FD2 : Yang diketahui itu pola bilangan persegi panjang kak 

P2 : Kalau yang ditanyakan? 

S2FD2 : Untuk poin a rumus suku ke n, kalau poin b suku ke 10 

P2 : Coba sebutkan kembali jawaban adik pada bagian a? 

S2FD2 :        . 

P2 : Kenapa aturannya seperti itu? 

S2FD2 : Karena  memang itu rumusnya pola bilangan persegi panjang 

kak. 

P2 : Dimana adiki tahu? 

S2FD2 : Ibu  Guru kemarin yang ajarkan  kak. 

P2 : Apakah adik tahu kenapa rumusnya seperti itu? 

S2FD2 : Tidak tau kak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, S2FD belum mampu 

menjelaskan mengapa aturan pembentukan pola persegi panjang seperti 

itu. 
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e) Pemahaman konsep S2FD indikator mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S1FD memberikan jawaban yang tepat  dimana S1FD 

dapat menuliskan langkah-langkah yang tepat sehingga jawaban yang 

diberikan bernilai benar.  

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FD 

dalam menyelesaikan soal pola bilangan: 

 
Gambar 4.18 hasil tes S2FD indikator mengaplikasikan konsep 

atau algoritma ke dalam pemecahan masalah 

Berdasarkan gambar 4.18 diatas, subjek dikatakan mampu 

mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah apabila mampu 

menyelesaikan soal dengan langkah-langkah yang tepat dari soal pola 

bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S2FD mampu 

mengerjakan soal dengan langkah-langkah yang tepat. 

Berikut adalah hasil wawancara S2FD pada soal nomor 2 poin (b) 

untuk indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma  pada pemecahan 

masalah yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : NHJ(S2FD) 

 



57 

 

 

 

Tabel 4.19 Hasil Wawancara S2FD Indikator Mengaplikasikan Konsep Atau 

Algoritma Ke Dalam Pemecahan Masalah 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FD2 : Iya kak. 

P2 : Ok. Untuk bagian b-nya coba sebutkan kembali jawabannya? 

S2FD2 : 110 kak 

P2 : Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah mendapatkan 

jawabannya? 

S2FD2 : Untuk n nya pada rumus diganti dengan 10 setelah itu dikalikan 

hasil akhirnya sebentar 110 kak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapaat kita lihat bahwa S2FD  

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S2FD mampu memenuhi 

indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan 

masalah dimana siswa dapat menyebutkan langkah-langkah yang 

digunakan dalam menyelesaikan soal. 

Pada soal nomor 3 

 
 Gambar 4.19 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 3 
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Berikut bagan proses berpikir S2FD: 

 
Gambar 4.20 Bagan proses berpikir  S2FD Pada Soal Nomor 3 

f) Pemahaman konsep S2FD indikator mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S2FD siswa tidak dapat menjawab soal dimana S2FD 

hanya menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal 

dikarenakan S2FD tidak mengetahui syarat-syarat yang digunakan 

berdasarkan informasi yang ada pada soal sehingga jawaban yang 

diberikan bernilai salah. Saat ditanyakan tentang soal, siswa menjawab 

tidak tahu mengenai cara menyelesaikan soal. 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FD 

dalam menyelesaikan soal pola bilangan: 
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Gambar 4.21 hasil tes S2FD indikator mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 

Berdasarkan gambar 4.21 diatas, subjek dikatakan mampu 

memenuhi indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep apabila mampu menyelesaikan soal 

dengan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan 

soal pola bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S2FD 

tidak mampu mengerjakan soal dengan benar. 

Berikut adalah hasil wawancara S2FD pada soal nomor 3 poin (a) 

untuk indikator mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : NHJ(S2FD) 

Tabel 4.20 Hasil Wawancara S2FD Indikator Mengembangkan Syarat Perlu 

Atau Syarat Cukup Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P3 : Untuk soal nomor 3 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FD3 : Tidak kak 

P3 : Apakah informasi yang ada pada soal mencukupi dalam 

menyelesaikan soal? 

S2FD3 : Tidak kak 

P3 : Jadi, informasi apa yang tidak ada dalam soal sehingga adik 

tidak bisa menyelesaikan soalnya? 

S2FD3 : U1 dengan beda-nya kak 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapaat kita lihat bahwa S2FD  

tidak mengetahui cara menyelesaikan soal dengan informasi yang ada 
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dalam soal. S2FD tidak mampu memenuhi indikator pemahaman konsep 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 

g) Pemahaman konsep S2FD indikator Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi tertentu dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S2FD siswa tidak dapat menjawab soal dimana S2FD 

hanya menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal 

dikarenakan S2FD tidak mengetahui langkah-langkah yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal sehingga jawaban yang diberikan bernilai 

salah. Saat ditanyakan tentang soal, siswa menjawab tidak tahu mengenai 

cara menyelesaikan soal.  

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FD 

dalam menyelesaikan soal pola bilangan: 

 
Gambar 4.22 hasil tes S1FD indikator Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi tertentu 

 Berdasarkan gambar 4.22 diatas, subjek dikatakan mampu 

memenuhi indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep apabila mampu menyelesaikan soal 

dengan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan 

soal pola bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S2FD 

tidak mampu mengerjakan soal dengan benar. 
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Berikut adalah hasil wawancara S2FD pada soal nomor 3 poin (b) 

untuk indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma  pada pemecahan 

masalah yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal  : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden : NHJ(S2FD) 

Tabel 4.21 Hasil Wawancara S2FD Menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu 

Kode  : Uraian 

P3 : Untuk soal nomor 3 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FD3 : Tidak kak 

P3 : Apakah informasi dalam sudah soal cukupi untuk menyelesaikan 

soal? 

S2FD3 : Tidak kak 

P3 : Informasi apa yang tidak ada dalam soal sehingga adik tidak bisa 

manyelesaikan soal? 

S2FD3 : U1 dengan beda-nya kak 

P3 : Untuk poin b-nya. bisa adik sebutkan rumusnya saja kalau adik 

tau 

S2FD3 : Tidak tau kak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita lihat bahwa S2FD  

tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S2FD tidak mampu 

memenuhi indikator Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu. 
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Tabel 4.22 Indikator Kemamapuan Pemahaman Konsep pada S2FD 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Menyatakan ulang konsep √ 

Mengklasifikasikan objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesesuai dengan 

konsepnya 
√ 

Memberi contoh dan bukan contoh 

dari suatu konsep 
√ 

Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika 
× 

Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah 
√ 

Mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep × 

Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu 
× 

Keterangan: 

√ = Terpenuhi 

× = Tidak terpenuhi 

 Berdasarkan Tabel 4.22 diatas, maka dapat diketahui bahwa S2FD 

dalam menyelesaikan soal pola bilangan belum mampu memenuhi semua 

indikator kemampuan pemahaman konsep . 

Adapun hasil triangulasi data yang dilakukan terhadap kemampuan 

pemahaman konsep subjek S2FD dalam menyelesaikan soal pola bilangan 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.23 Hasil Triangulasi Data S2FD  

Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

Menyatakan ulang 

konsep 

S2FD mampu 

menyatakan ulang 

konsep materi pola 

bilangan karena 

mampu menuliskan 

jawaban yang tepat 

pada bagian a, b, c  dan 

d yang terdapat pada 

soal nomor 1 (satu). 

S2FD mampu menjelaskan yang 

tepat pada bagian a, b, c dan d. 
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Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

Mengklasifikasikan 

objek menurut 

sifat-sifat tertentu 

sesesuai dengan 

konsepnya 

S2FD mampu 

menerangkan sifat-sifat 

pola bilangan pada 

poin a, c, dan d dengan 

tepat. 

S2FD mampu mengungkapkan 

sifat-sifat pola bilangan yang terkait 

pada soal. 

Memberi contoh 

dan bukan contoh 

dari suatu konsep 

S2FD paham maksud 

dari soal yaitu 

menuliskan mana yang 

termasuk pola bilangan 

dan pola bilangan. 

S2FD mampu memenuhi indikator 

memberi contoh dan bukan contoh 

dengan menunjukkan mana yang 

merupakan pola bilangan dan mana 

yang bukan merupakan bilangan. 

Menyajikan konsep 

dalam bentuk 

representasi 

matematika 

S2FD menjawab aturan 

pembentukannya yaitu 

          tanpa 

memberikan penjelasan 

mengenai cara 

pembentukan 

rumusnya. 

S2FD belum mampu memberikan 

penjelasan mengapa aturan 

pembentukan pola persegi panjang 

seperti itu. 

Mengaplikasikan 

konsep kedalam 

pemecahan 

masalah 

S2FD mampu 

mengerjakan soal 

dengan langkah-

langkah yang tepat. 

S2FD mampu memenuhi indikator 

mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah 

dimana siswa dapat menyebutkan 

langkah-langkah yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal. 

Mengembangkan 

syarat perlu atau 

syarat cukup dari 

suatu konsep 

S2FD siswa tidak dapat 

menjawab soal dimana 

S1FD hanya 

menuliskan hal yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan pada soal 

pada lembar 

jawabannya danS2FD 

tidak mengetahui 

langkah-langkah yang 

digunakan dalam 

menyelesaikan soal 

sehingga jawaban yang 

diberikan bernilai 

salah. 

S2FD  tidak mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 
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Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

Menggunakan dan 

memanfaatkan 

serta memilih 

prosedur atau 

operasi tertentu 

S2FD tidak dapat 

menyelesaikan jwaban 

dari soal pada lembar 

jawabannya 

dikarenakan S2FD 

tidak mengetahui 

langkah-langkah yang 

digunakan dalam 

menyelesaikan soal 

sehingga jawaban yang 

diberikan bernilai 

salah. 

S2FD  tidak mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 

Berdasarkan hasil triangulasi pada tabel 4.23 setelah dilakukan tes dan 

wawancara maka disimpulkan bahwa S2FD hanya memenuhi 4 indikator 

yaitu menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-

sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh 

dari suatu konsep, mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam 

pemecahan masalah, serta tidak memenuhi 3 indikator yaitu menyajikan 

konsep dalam bentuk representasi matematika, Mengembangkan syarat perlu 

dan syarat cukup dari suatu konsep, Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu. 

b. Analisis kemampuan pemahaman konsep pada subjek FI (Field 

independent) 

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan kemampuan pemahaman 

konsep pada subjek FI (field independent). Kemampuan pemahaman konsep 

tersebut akan diuraikan berdasarkan indikator pemahaman konsep yaitu: (1) 

menyatakan ulang konsep, (2) mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-

sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, (3) memberi contoh dan bukan contoh 

dari suatu konsep, (4) menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika, (5) mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan 



65 

 

 

 

masalah, (6) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu 

konsep, (7) Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu.. Untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep tersebut 

maka diberikan 3 soal terkait materi perbandingan dan hasil wawancara 

subjek FI (field independent). Berikut data hasil tes kemampuan pemahaman 

konsep FI (field independent) dalam menyelesaikan soal pola bilangan. 

1) Data hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FI 

Pada soal nomor 1 

 
Gambar 4.23 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 1 

Hasil jawaban S1FI menunjukkan bahwa S1FI telah memenuhi indikator 

dari kemampuan pemahaman konsep yang terkait pada soal, yang artinya 

S1FI telah memahami konsep pada materi pola bilangan. Hal tersebut 

dideskripsikan lebih rinci mengenai indikator kemampuan pemahaman 

konsep yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, dan memberikan 

contoh dan bukan contoh dari konsep. Berikut bagan proses berpikir S1FI: 
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Gambar 4.24 Bagan proses berpikir  S1FI Pada Soal Nomor 1 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan nomor 1 (satu) 

 
Gambar 4.25 Hasil Tes S1FI Pada Soal Nomor 1 

a) Pemahaman konsep S1FI indikator menyatakan ulang konsep 

Pada soal ini S1FI menjawab pada soal poin (a) barisan bilangan 

3,9,15,21, , S1FI memeberikan jawaban yang tepat pada poin (a) 

tersebut dan memberikan penjelasan yang tepat atas jawabannya tersebut, 

S1FI menyatakan bahwa pola bilangan adalah bilangan yang tersusun 

secara teratur dan membentuk pola, saat diwawancarai mengenai soal 

S1FI menjawab pada poin (a) merupakan pola bilangan dikarenakan 
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polanya beraturan. Pada soal poin (b) barisan bilangan 2,6,8,15, , S1FI 

dapat menjawab dengan tepat pada poin (b) dan memberikan penjelasan 

dengan tepat atas jawabannya tersebut, saat diwawancarai mengenai soal 

S1FI menjawab pada poin (b) bukan merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya tidak beraturan. Pada soal poin (c) barisan bilangan 

40,33,26,19, , S1FI memeberikan jawaban yang tepat pada poin (c) 

tersebut dan memberikan penjelasan yang tepat atas jawabannya tersebut, 

saat diwawancarai mengenai soal S1FI menjawab pada poin (c) 

merupakan pola bilangan dikarenakan polanya beraturan. Pada soal poin 

(d) barisan bilangan 2,4,8,16, , S1FI memeberikan jawaban yang tepat 

pada poin (d) tersebut dan juga memberikan penjelasan yang tepat atas 

jawabannya tersebut, saat diwawancarai mengenai soal S1FI menjawab 

pada poin (d) merupakan pola bilangan dikarenakan polanya beraturan. 

Berdasarkan jawaban S1FI telah mampu menyatakan ulang sebuah 

konsep karena mampu menjelaskan jawabannya pada poin a, b, c, dan d 

dengan tepat. Hal ini dapat dilihat hasil tes kemampuan pemahaman 

konsep yang telah diberikan kepada S1FI. 

Berdasarkan gambar 4.25 diatas dapat dilihat jawaban subjek dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan, dimana subjek S1FI mampu 

memberikan penjelasan dari jawaban yang dituliskan pada poin a, b, c 

dan d.  

Berikut adalah hasil wawancara S1FI pada soal nomor 1 (satu) untuk 

indikator menyatakan ulang sebuah konsep yang dilaksanakan pada: 
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Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : JAC(S1FI) 

Tabel 4.24 Hasil Wawancara S1FI Indikator Menyatakan Ulang Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FI1 : Paham kak. 

P1 : Apa yang adik ketahui tentang materi pola bilangan? 

S1FI1 : Pola bilangan adalah bilangan yang tersusun secara teratur 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S1FI1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Coba tunjukkan pada soal, mana pola bilangan dan bukan pola 

bilangan? 

S1FI1 : Bagian a, c, dengan  d pola bilangan. Kalua b itu bukan. 

P1 : Coba jelaskan sifat-sifat a dengan c sehingga dikatakan itu pola 

bilangan, dan bagian b dan d sehingga dikatakan itu bukan pola 

bilangan 

S1FI1 : Poin a polanya ditambah 6, kalau poin c dikurang 7, kalau poin d 

itu dikali 2 kak. Kalau poin b  polanya berubah-ubah. 

P1 : Artinya poin b-nya bukan pola bilangan yah? 

S1FI1 : Iya kak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, S1FI mampu mengungkapkan 

apa itu pola bilagan dan mampu untuk menjelaskan mengapa pada poin 

a, c, dan d merupakan pola bilangan dan b bukan merupakan pola 

bilangan. 

b) Pemahaman konsep S1FI indikator Mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

Pada soal ini S1FI menerangkan sifat-sifat pola bilangan yang 

terkandung pada soal poin (a) barisan bilangan 3,9,15,21, , S1FI 

memeberikan jawaban pola bilangan pada poin (a) tersebut dan 

menjelaskan pada poin (a) merupakan pola bilangan dikarenakan polanya 

bertambah 6. Pada soal poin (b) barisan bilangan 2,6,8,15, , S1FI 

memeberikan jawaban bukan pola bilangan pada poin (b) tersebut dan 

menjelaskan pada poin (b) bukan merupakan pola bilangan dikarenakan 



69 

 

 

 

polanya tidak beraturan. Pada soal poin (c) barisan bilangan 

40,33,26,19, , S1FI memeberikan jawaban pola bilangan pada poin (c) 

tersebut dan menjelaskan pada poin (c) merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya berkurang 7. Pada soal poin (d) barisan bilangan 

2,4,8,16, , S1FI memeberikan jawaban pola bilangan pada poin (d) 

tersebut dan menjelaskan pada poin (d) merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya dikalikan 2. Berdasarkan jawaban S1FI telah 

mampu mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya karena mampu menerangkan sifat-sifat pola bilangan 

pada poin a, c, dan d dengan tepat walaupun masih perlu bantuan dalam 

memahami soal. Hal ini dapat dilihat pada hasil tes kemampuan 

pemahaman konsep yang telah diberikan kepada S1FI. 

Berikut adalah hasil wawancara S1FI pada soal nomor 1 (satu) untuk 

indikator mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : JAC(S1FI) 
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Tabel 4.25 Hasil Wawancara S1FI Indikator Mengklasifikasikan Objek 

Berdasarkan Sifat-Sifat Tertentu Sesuai Dengan Konsepnya 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FI1 : Paham kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S1FI1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Coba tunjukkan pada soal, mana pola bilangan dan bukan pola 

bilangan? 

S1FI1 : Bagian a, c, dengan  d pola bilangan. Kalua b itu bukan. 

P1 : Coba jelaskan sifat-sifat a dengan c sehingga dikatakan itu pola 

bilangan, dan bagian b dan d sehingga dikatakan itu bukan pola 

bilangan 

S1FI1 : Poin a polanya ditambah 6, kalau poin c dikurang 7, kalau poin d 

itu dikali 2 kak. Kalau poin b  polanya berubah-ubah. 

P1 : Artinya poin b-nya bukan pola bilangan yah? 

S1FI1 : Iya kak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, S1FI mampu mengungkapkan 

sifat-sifat pola bilangan yang terkait pada soal poin a, b, c, dan d. 

c) Pemahaman konsep S1FI indikator memberi contoh dan bukan contoh 

dari suatu konsep 

Pada soal ini S1FI dapat membedakan mana yang termasuk contoh 

dari pola bilangan dan bukan contoh dari pola bilanan. S1FI paham 

maksud dari soal yaitu menuliskan mana yang termasuk pola bilangan 

dan pola bilangan walaupun masih perlu bantuan dalam memahami soal, 

S1FI menjawab dengan benar semua bagian pada soal, poin (a) 

merupakan pola bilangan, poin (b) bukan merupakan pola bilangan,  poin 

(c) merupakan pola bilangan dan poin (d) merupakan pola bilangan. 

Berikut adalah hasil wawancara S1FI pada soal nomor 1 (satu) untuk 

indikator memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep yang 

dilaksanakan pada: 
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Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : JAC(S1FI) 

Tabel 4.26 Hasil Wawancara S1FI Indikator Memberi Contoh Dan Bukan 

Contoh Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FI1 : Paham kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S1FI1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Coba tunjukkan pada soal, mana pola bilangan dan bukan pola 

bilangan? 

S1FI1 : Bagian a, c, dengan  d pola bilangan. Kalua b itu bukan. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek S1FI mampu memenuhi 

indikator memberi contoh dan bukan contoh dengan menunjukkan mana 

yang merupakan pola bilangan dan mana yang bukan merupakan 

bilangan. 

Pada soal nomor 2: 

 
Gambar 4.26 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 2 
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Berikut bagan proses berpikir S1FI: 

 
Gambar 4.27 Bagan proses berpikir  S1FI Pada Soal Nomor 2 

d) Pemahaman konsep S1FI indikator menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika dapat dilihat dari hasil penyelesaian soal 

materi pola bilangan. 

Pada soal ini S1FI menjawab dengan menuliskan rumus yang 

digunakan dalam aturan pembentukan pola bilangan persegi panjang 

pada soal serta dapat memberikan penjelasan mengenai aturan yang 

digunakan dapat seperti itu. S1FI mampu menyelesaikan soal dengan 

menggunakan model matematika yang diminta pada soal, S1FI 

menjawab aturan pembentukannya yaitu           serta dapat 

memberikan penjelasan mengenai cara pembentukan rumusnya. 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan: 
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Gambar 4.28 hasil tes S1FI indikator menyajikan konsep dalam 

bentuk representasi matematika 

Berdasarkan gambar 4.28 diatas dapat dilihat jawaban subjek dalam 

menyelesaikan soal perbandingan. Subjek S1FI mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada soal.  

Berikut adalah hasil wawancara S1FI pada soal nomor 2 (dua) poin a 

untuk indikator menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika yang dilaksanakan pada: 
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Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : JAC(S1FI) 

Tabel 4.27 Hasil Wawancara S1FI Indikator Menyajikan Konsep Dalam 

Bentuk Representasi Matematika 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FI2 : Iya kak. 

P2 : Coba sebutkan apa yang diketahui dalam soal? 

S2FI2 : pola bilangannya yaitu pola bilangan persegi panjang kak 

P2 : Kalau yang ditanyakan? 

S2FI2 : Untuk poin a, menentukan rumus suku ke n, kalau b,  suku ke 10 

P2 : Coba sebutkan kembali jawaban adik pada bagian a 

SIFI2 :        . 

P2 : Kenapa aturannya seperti itu? 

S1FI2 : Karena pola bilangan persegi panjang rumusnya seperti itu kak 

P2 : Apakah adik tahu kenapa rumusnya seperti itu? 

S1FI2 : Caranya dengan mengalikan jumlah titik dari atas ke bawah 

dengan jumlah titik dari kiri ke kanan 

P2 : Lalu? 

S1FI2 : Cuman seperti itu kak missal untuk U2 jumlah titik dari atas ke 

bawah itu 2, lalu jumlah titik dari kiri ke kanan itu 3. Jadi, jumlah 

seluruh titik pada U2 itu 2×3=6 

P2 : Apa hubungan cara adik dengan rumusnya? 

S1FI2 : misal U2 padai rumus 2(2+1) = 2(3)= 6 kak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, S1FI mampu memberikan 

penjelasan mengapa aturan pembentukan pola persegi panjang seperti itu. 

e) Pemahaman konsep S1FI indikator mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S1FI memberikan jawaban yang tepat  dimana S1FI 

dapat menuliskan langkah-langkah yang tepat sehingga jawaban yang 

diberikan bernilai benar.  

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan: 
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Gambar 4.29 hasil tes S1FI indikator mengaplikasikan konsep 

atau algoritma ke dalam pemecahan masalah 

 Berdasarkan gambar 4.29 diatas, subjek dikatakan mampu 

mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah apabila mampu 

menyelesaikan soal dengan langkah-langkah yang tepat dari soal pola 

bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S1FI mampu 

mengerjakan soal dengan langkah-langkah yang tepat. 

Berikut adalah hasil wawancara S1FI pada soal nomor 2 poin (b) 

untuk indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma  pada pemecahan 

masalah yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : JAC(S1FI) 

Tabel 4.28 Hasil Wawancara S1FI Indikator Mengaplikasikan Konsep Atau 

Algoritma Ke Dalam Pemecahan Masalah 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FI2 : Iya kak. 

P2 : Jadi, untuk bagian b-nya apa jawabannya? 

S1FI2 : 110 kak. 

P2 : Bisa adik jelaskan bagaimana langkah-langkahnya? 

S1FI2 : Hanya perlu mengganti nilai n pada rumus menjadi 10. Maka 

hasilnya 10(10+1) = 100+10 = 110 kak. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapaat kita lihat bahwa S1FI  

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S1FI mampu memenuhi 

indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan 
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masalah dimana siswa dapat menyebutkan langkah-langkah yang 

digunakan dalam menyelesaikan soal. 

Pada soal nomor 3 

 
Gambar 4.30 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 3 

Berikut bagan proses berpikir S1FI: 

 
Gambar 4.31 Bagan proses berpikir  S1FI Pada Soal Nomor 3 
f) Pemahaman konsep S1FI indikator mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep dapat dilihat dari hasil penyelesaian 

soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S1FI tidak dapat menjawab soal dimana S1FI tidak 

menuliskan jawaban pada lembar jawabannya dikarenakan S1FI tidak 
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mengetahui syarat-syarat yang digunakan berdasarkan informasi yang 

ada pada soal dan hanya menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan 

pada soal sehingga jawaban yang diberikan bernilai salah. Saat 

ditanyakan tentang soal, S1FI menjawab tidak tahu mengenai cara 

menyelesaikan soal, S1FI hanya tahu rumus yang digunakan dalam 

mencari suku ke-n. 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan: 

 
Gambar 4.32 hasil tes S1FI indikator mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 

 Berdasarkan gambar 4.32 diatas, subjek dikatakan mampu 

memenuhi indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep apabila mampu menyelesaikan soal 

dengan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan 

soal pola bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S1FI tidak 

mampu mengerjakan soal dengan benar. 

Berikut adalah hasil wawancara S1FI pada soal nomor 3 poin (a) 

untuk indikator mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep yang dilaksanakan pada: 
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Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : JAC(S1FI) 

Tabel 4.29 Hasil Wawancara S1FI Indikator Mengembangkan Syarat Perlu 

Atau Syarat Cukup Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P3 : Untuk soal nomor 3 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FI3 : Tidak kak 

P3 : Apakah informasi dalam soal mencukupi dalam menyelesaikan 

soal? 

S1FI3 : Tidak kak 

P3 : Informasi apa yang tidak ada dalam soal sehingga adik tidak  

dapat menyelesaikannya? 

S1FI3 : Nilai asal dan bedanya tidak ada kak 

P3 : Coba sebutkan rumus menentukan suku ke-n nya? 

S1FI3 : Kalau rumusnya itu          kak 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapaat kita lihat bahwa S1FI  

tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S1FI tidak mampu 

memenuhi indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep. 

g) Pemahaman konsep S1FI indikator Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi tertentu dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S1FI tidak dapat menjawab soal dimana S1FI hanya 

menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal dikarenakan 

S1FI tidak mengetahui langkah-langkah yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal sehingga jawaban yang diberikan bernilai salah. Saat 

ditanyai, S1FI hanya dapat menyebutkan rumus yang digunakan pada 

soal, tetapi tidak dapat menyelesaikan dikarenakan kekurangan informasi 

dalam menyelesaikan soal.  

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S1FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan: 
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Gambar 4.33 hasil tes S1FI indikator Menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

Berdasarkan gambar 4.33 diatas, subjek dikatakan mampu 

memenuhi indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep apabila mampu menyelesaikan soal 

dengan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan 

soal pola bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S1FI tidak 

mampu mengerjakan soal dengan benar. 

Berikut adalah hasil wawancara S1FD pada soal nomor 3 poin (b) 

untuk indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma  pada pemecahan 

masalah yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : JAC(S1FI) 

Tabel 4.30 Hasil Wawancara S1FI Indikator Menggunakan Dan 

Memanfaatkan Serta Memilih Prosedur Atau Operasi Tertentu 

P3-01 : Untuk soal nomor 3 apakah soalnyal adik pahami? 

S1FI3 : Tidak kak 

P3 : Jadi untuk Bagian b-nya. Bisa adik sebutkan Rumusnya kalau 

adik tahu? 

S1FI3 : Kalau rumusnya kak itu rumus Sn kak 

P3 : Coba sebutkan  rumus Sn? 

S1FI3 :    
 

 
            kak 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapapat kita lihat bahwa S1FI  

tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S1FI tidak mampu 

memenuhi indikator Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu. 
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Tabel 4.31 Indikator Kemamapuan Pemahaman Konsep pada S1FI 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Menyatakan ulang konsep √ 

Mengklasifikasikan objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesesuai dengan 

konsepnya 
√ 

Memberi contoh dan bukan contoh 

dari suatu konsep 
√ 

Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika 
√ 

Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah 
√ 

Mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep 
× 

Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu 
× 

Keterangan: 

√ = Terpenuhi 

× = Tidak terpenuhi 

Berdasarkan Tabel 4.31 diatas, maka dapat diketahui bahwa S1FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan belum mampu memenuhi semua indikator 

kemampuan pemahaman konsep . 

Adapun hasil triangulasi data yang dilakukan terhadap kemampuan 

pemahaman konsep subjek S1FI dalam menyelesaikan soal pola bilangan 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.32 Hasil Triangulasi Data S1FI  

Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

Menyatakan ulang 

konsep 

S1FI mampu 

menyatakan ulang 

konsep materi pola 

bilangan karena 

mampu menuliskan 

jawaban yang tepat 

pada bagian a, b, c  dan 

d yang terdapat pada 

S1FI mampu memberikan 

penjelasan yang tepat pada bagian a, 

b, c dan d. 
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Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

soal nomor 1 (satu). 

Mengklasifikasikan 

objek menurut 

sifat-sifat tertentu 

sesesuai dengan 

konsepnya 

S2FI mampu 

menerangkan sifat-sifat 

pola bilangan pada 

poin a, c, dan d dengan 

tepat. 

S2FI mampu mengungkapkan sifat-

sifat pola bilangan yang terkait pada 

soal. 

Memberi contoh 

dan bukan contoh 

dari suatu konsep 

S2FI paham maksud 

dari soal yaitu 

menuliskan mana yang 

termasuk pola bilangan 

dan pola bilangan. 

S2FI mampu memenuhi indikator 

memberi contoh dan bukan contoh 

dengan menunjukkan mana yang 

merupakan pola bilangan dan mana 

yang bukan merupakan bilangan. 

Menyajikan konsep 

dalam bentuk 

representasi 

matematika 

S2FI menjawab aturan 

pembentukannya yaitu 

          serta 

dapat memberikan 

penjelasan mengenai 

cara pembentukan 

rumusnya. 

S2FI belum mampu memberikan 

penjelasan mengapa aturan 

pembentukan pola persegi panjang 

seperti itu. 

Mengaplikasikan 

konsep kedalam 

pemecahan 

masalah 

S2FI mampu 

mengerjakan soal 

dengan langkah-

langkah yang tepat. 

S2FI mampu memenuhi indikator 

mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah 

dimana siswa dapat menyebutkan 

langkah-langkah yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal. 

Mengembangkan 

syarat perlu atau 

syarat cukup dari 

suatu konsep 

S1FI tidak dapat 

menjawab soal dimana 

S1FI tidak menuliskan 

jawaban pada lembar 

jawabannya 

dikarenakan S1FI tidak 

mengetahui langkah-

langkah yang 

digunakan dalam 

menyelesaikan soal dan 

hanya menuliskan hal 

yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal 

sehingga jawaban yang 

diberikan bernilai salah 

S1FI hanya tahu rumus yang 

digunakan dalam mencari suku ke-n 

Menggunakan dan 

memanfaatkan 

serta memilih 

prosedur atau 

operasi tertentu 

S1FI tidak dapat 

menjawab soal dimana 

S1FI hanya menuliskan 

hal yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal 

dikarenakan S1FI tidak 

mengetahui langkah-

langkah yang 

Saat ditanyai, S1FI hanya dapat 

menyebutkan rumus yang 

digunakan pada soal, tetapi tidak 

dapat menyelesaikannya 

dikarenakan kekurangan informasi 

dalam menyelesaikan soal. 
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Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

digunakan dalam 

menyelesaikan soal 

sehingga jawaban yang 

diberikan bernilai 

salah. 

Berdasarkan hasil triangulasi pada tabel 4.32 setelah dilakukan tes dan 

wawancara maka disimpulkan bahwa S1FI hanya memenuhi 5 indikator yaitu 

menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep, menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan masalah, serta 

tidak memenuhi 2 indikator yaitu Mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup dari suatu konsep, Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu. 

2) Data hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FI 

Pada soal nomor 1 

 
Gambar 4.34 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 1 

Hasil jawaban S2FI menunjukkan bahwa S2FI telah memenuhi indikator 

dari kemampuan pemahaman konsep yang terkait pada soal, yang artinya 

S2FI telah memahami konsep pada materi pola bilangan. Hal tersebut 
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dideskripsikan lebih rinci mengenai indikator kemampuan pemahaman 

konsep yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, dan memberikan 

contoh dan bukan contoh dari konsep. Berikut bagan proses berpikir S2FI: 

 
Gambar 4.35 Bagan proses berpikir  S2FI Pada Soal Nomor 1 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan nomor 1 (satu) 

 
Gambar 4.36 Hasil Tes S2FI Pada Soal Nomor 1 
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a) Pemahaman konsep S2FI pada indikator menyatakan ulang konsep 

Pada soal ini S2FI menjawab pada soal poin (a) barisan bilangan 

3,9,15,21, , S2FI memeberikan jawaban yang tepat pada poin (a) 

tersebut dan memberikan penjelasan yang tepat atas jawabannya tersebut, 

S2FI menyatakan bahwa pola bilangan adalah bilangan yang tersusun 

secara teratur dan membentuk pola, saat diwawancarai mengenai soal 

S2FI menjawab pada poin (a) merupakan pola bilangan dikarenakan 

polanya beraturan. Pada soal poin (b) barisan bilangan 2,6,8,15, , S2FI 

dapat menjawab dengan tepat pada poin (b) dan memberikan penjelasan 

dengan tepat atas jawabannya tersebut, saat diwawancarai mengenai soal 

S2FI menjawab pada poin (b) bukan merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya tidak beraturan. Pada soal poin (c) barisan bilangan 

40,33,26,19, , S2FI memeberikan jawaban yang tepat pada poin (c) 

tersebut dan memberikan penjelasan yang tepat atas jawabannya tersebut, 

saat diwawancarai mengenai soal S2FI menjawab pada poin (c) 

merupakan pola bilangan dikarenakan polanya beraturan. Pada soal poin 

(d) barisan bilangan 2,4,8,16, , S2FI memeberikan jawaban yang tepat 

pada poin (d) tersebut dan juga memberikan penjelasan yang tepat atas 

jawabannya tersebut, saat diwawancarai mengenai soal S2FI menjawab 

pada poin (d) merupakan pola bilangan dikarenakan polanya beraturan. 

Berdasarkan jawaban S2FI telah mampu menyatakan ulang sebuah 

konsep karena mampu menjelaskan jawabannya pada poin a, b, c, dan d 

dengan tepat. Hal ini dapat dilihat hasil tes kemampuan pemahaman 

konsep yang telah diberikan kepada S2FI. 
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Berdasarkan gambar 4.36 diatas dapat dilihat jawaban subjek dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan, dimana subjek S2FI dapat 

menjelaskan jawaban yang dituliskan pada poin a, b, c dan d.  

Berikut adalah hasil wawancara S2FI pada soal nomor 1 (satu) untuk 

indikator menyatakan ulang sebuah konsep yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : SPA(S2FI) 

Tabel 4.33 Hasil Wawancara S2FI Indikator Menyatakan Ulang Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FI1 : iya kak. 

P1 : Apa yang adik ketahui tentang materi pola bilangan? 

S2FI1 : Pola bilangan merupakan sekumpulan bilangan yang disusun 

secara teratur 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FI1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan. 

P1 : Jadi mana yang merupakan pola bilangan dan bukan merupakan 

pola bilangan pada soal? 

S2FI1 : Poin a, c,dan d pola bilangan , b-nya yang bukan pola bilangan. 

P1 : Coba jelaskan sifat-sifat a, c, d sehingga dikatakan itu pola 

bilangan dan mengapa b-nya bukan pola bilangan? 

S2FI1 : poin a pola tiap sukunya bertambah 6, kalau poin c pola tiap 

sukunya berkurkurang 7, kalau poin d pola tiap sukunya dikalikan 

2 kak. Kaalu poin b polanya tidak beraturan karena pola tiap 

sukunya berbeda 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, S2FI mampu mengungkapkan 

apa itu pola bilagan dan mampu untuk menjelaskan mengapa pada poin 

a, c, dan d merupakan pola bilangan dan b bukan merupakan pola 

bilangan. 

b) Pemahaman konsep S2FI Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-

sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

Pada soal ini S2FI menerangkan sifat-sifat pola bilangan yang 

terkandung pada soal poin (a) barisan bilangan 3,9,15,21, , S2FI 
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memeberikan jawaban pola bilangan pada poin (a) tersebut dan 

menjelaskan pada poin (a) merupakan pola bilangan dikarenakan polanya 

bertambah 6. Pada soal poin (b) barisan bilangan 2,6,8,15, , S2FI 

memeberikan jawaban bukan pola bilangan pada poin (b) tersebut dan 

menjelaskan pada poin (b) bukan merupakan pola bilangan dikarenakan 

polanya tidak beraturan. Pada soal poin (c) barisan bilangan 

40,33,26,19, , S2FI memeberikan jawaban pola bilangan pada poin (c) 

tersebut dan menjelaskan pada poin (c) merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya berkurang 7. Pada soal poin (d) barisan bilangan 

2,4,8,16, , S2FI memeberikan jawaban pola bilangan pada poin (d) 

tersebut dan menjelaskan pada poin (d) merupakan pola bilangan 

dikarenakan polanya dikalikan 2. Berdasarkan jawaban S2FI telah 

mampu mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya karena mampu menerangkan sifat-sifat pola bilangan 

pada poin a, c, dan d dengan tepat walaupun masih perlu bantuan dalam 

memahami soal. Hal ini dapat dilihat pada hasil tes kemampuan 

pemahaman konsep yang telah diberikan kepada S2FI. 

Berikut adalah hasil wawancara S2FI pada soal nomor 1 (satu) untuk 

indikator mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya yang dilaksanakan pada: 

 

 

 

 



87 

 

 

 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : SPA(S2FI) 

Tabel 4.34 Hasil Wawancara S2FI Indikator Mengklasifikasikan Objek 

Berdasarkan Sifat-Sifat Tertentu Sesuai Dengan Konsepnya 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FI1 : iya kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FI1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan. 

P1 : Jadi mana yang merupakan pola bilangan dan bukan merupakan 

pola bilangan pada soal? 

S2FI1 : Poin a, c,dan d pola bilangan , b-nya yang bukan pola bilangan. 

P1 : Coba jelaskan sifat-sifat a, c, d sehingga dikatakan itu pola 

bilangan dan mengapa b-nya bukan pola bilangan? 

S2FI1 : poin a pola tiap sukunya bertambah 6, kalau poin c pola tiap 

sukunya berkurkurang 7, kalau poin d pola tiap sukunya dikalikan 

2 kak. Kalau poin b polanya tidak beraturan karena pola tiap 

sukunya berbeda 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, S2FI mampu mengungkapkan 

sifat-sifat pola bilangan yang terkait pada soal poin a, b, c, dan d. 

c) Pemahaman konsep S2FI indikator memberi contoh dan bukan contoh 

dari suatu konsep 

Pada soal ini S2FI dapat membedakan mana yang termasuk contoh 

dari pola bilangan dan bukan contoh dari pola bilanan. S2FI paham 

maksud dari soal yaitu menuliskan mana yang termasuk pola bilangan 

dan pola bilangan walaupun masih perlu bantuan dalam memahami soal, 

S2FI menjawab dengan benar semua bagian pada soal, poin (a) 

merupakan pola bilangan, poin (b) bukan merupakan pola bilangan,  poin 

(c) merupakan pola bilangan dan poin (d) merupakan pola bilangan. 

Berikut adalah hasil wawancara S2FI pada soal nomor 1 (satu) untuk 

indikator memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep yang 

dilaksanakan pada: 
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Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : SPA(S2FI) 

Tabel 4.35 Hasil Wawancara S2FI Indikator Memberi Contoh Dan Bukan 

Contoh Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FI1 : iya kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FI1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan. 

P1 : Jadi mana yang merupakan pola bilangan dan bukan merupakan 

pola bilangan pada soal? 

S2FI1 : Poin a, c,dan d pola bilangan , b-nya yang bukan pola bilangan. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek S2FI mampu memenuhi 

indikator memberi contoh dan bukan contoh dengan menunjukkan mana 

yang merupakan pola bilangan dan mana yang bukan merupakan 

bilangan. 

Pada soal nomor 2 

 
Gambar 4.37 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 2 
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Berikut bagan proses berpikir S2FI: 

 
Gambar 4.38 Bagan proses berpikir  S2FI Pada Soal Nomor 2 

d) Pemahaman konsep S2FI pada indikator menyajikan konsep dalam 

bentuk representasi matematika dapat dilihat dari hasil penyelesaian 

soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S2FI menjawab dengan menuliskan rumus yang 

digunakan dalam aturan pembentukan pola bilangan persegi panjang 

pada soal serta dapat  memberikan penjelasan mengenai aturan yang 

digunakan dapat seperti itu. S2FI mampu menyelesaikan soal dengan 

menggunakan model matematika yang diminta pada soal, S2FI 

menjawab aturan pembentukannya yaitu           serta dapat 

memberikan penjelasan mengenai cara pembentukan rumusnya. 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan: 
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Gambar 4.39 hasil tes S2FI indikator menyajikan konsep dalam 

bentuk representasi matematika 

Berdasarkan gambar 4.39 diatas dapat dilihat jawaban subjek dalam 

menyelesaikan soal perbandingan. Subjek S2FI mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada soal.  

Berikut adalah hasil wawancara S2FI pada soal nomor 2 (dua) poin a 

untuk indikator menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : SPA(S2FI) 

Tabel 4.36 Hasil Wawancara S2FI Indikator Menyajikan Konsep Dalam 

Bentuk Representasi Matematika 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FI2 : Iye kak. 

P2 : Apa yang diketahui dalam soal? 

S2FI2 : pola bilangan persegi panjang 

P2 : Kalau yang ditanyakan? 

S2FI2 : Poin a, rumus suku ke-n, poin  b, U10 

P2 : Coba sebutkan kembali jawaban adik pada bagian a? 

S2FI2 :        . 

P2 : Kenapa aturannya begitu? 

S2FI2 : Karena rumus pola bilangan persegi panjang seperti itu kak  

P2 : Apakah adik tahu mengapa rumusnya seperti itu? 

S2FI2 : Karena mengikuti rumus persegi panjang yaitu    . 
P2 : Maksudnya bagaimana? 

S2FI2 : Contoh untuk U2-nya panjang titik ke samping 3 lalu lebar titik ke 

atas itu 2 . kalau ditulis menggunakan rumus menjadi        

atau      kak 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, S2FI mampu memberikan 

penjelasan mengapa aturan pembentukan pola persegi panjang seperti itu. 

e) Pemahaman konsep S2FI indikator mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S2FI memberikan jawaban yang tepat  dimana S2FI 

dapat menuliskan langkah-langkah yang tepat sehingga jawaban yang 

diberikan bernilai benar.  

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan: 

 
Gambar 4.40 hasil tes S2FI indikator mengaplikasikan konsep atau 

algoritma ke dalam pemecahan masalah 

 Berdasarkan gambar 4.40 diatas, subjek dikatakan mampu 

mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah apabila mampu 

menyelesaikan soal dengan langkah-langkah yang tepat dari soal pola 

bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S2FI mampu 

mengerjakan soal dengan langkah-langkah yang tepat. 

Berikut adalah hasil wawancara S2FI pada soal nomor 2 poin (b) 

untuk indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma  pada pemecahan 

masalah yang dilaksanakan pada: 
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Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : SPA(S2FI) 

Tabel 4.37 Hasil Wawancara S2FI Indikator Mengaplikasikan Konsep Atau 

Algoritma Ke Dalam Pemecahan Masalah 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FI2 : Iya kak. 

P2 : Untuk bagian b-nya coba sebutkan jawabannya? 

S2FI2 : 110 kak. 

P2 : Coba jelaskan bagaimana langkah-langkah mendapatkan 

jawabannya? 

S2FI2 : Nilai dari n pada rumus diganti menjadi 10, maka rumusnya akan 

berubah menjadi 10(10+1) dan hasil akhirnya 110 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapaat kita lihat bahwa S2FI  

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S2FI mampu memenuhi 

indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan 

masalah dimana siswa dapat menyebutkan langkah-langkah yang 

digunakan dalam menyelesaikan soal. 

Pada soal nomor 3 

 
Gambar 4.41 soal kemampuan pemahaman konsep nomor 3 
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Berikut bagan proses berpikir S2FI: 

 
Gambar 4.42 Bagan proses berpikir  S2FI Pada Soal Nomor 2 

f) Pemahaman konsep S2FI indikator mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep dapat dilihat dari hasil penyelesaian 

soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S2FI dapat menjawab soal dimana S2FI mengetahui  

syarat-syarat yang digunakan berdasarkan informasi yang ada pada soal 

dan menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan soal 

sehingga jawaban yang diberikan bernilai benar. 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan: 
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Gambar 4.43 hasil tes S2FI indikator mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 

Berdasarkan gambar 4.43 diatas, subjek dikatakan mampu 

memenuhi indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep apabila mampu menyelesaikan soal 

dengan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan 

soal pola bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S2FI 

mampu mengerjakan soal dengan benar. 

Berikut adalah hasil wawancara S2FI pada soal nomor 3 poin (a) 

untuk indikator mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep yang dilaksanakan pada: 
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Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : SPA(S2FI) 

Tabel 4.38 Hasil Wawancara S2FI Indikator Mengembangkan Syarat Perlu 

Atau Syarat Cukup Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P3 : Untuk soal nomor 3 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FI3 : Iye kak 

P3 : Coba Adik jelaskan bagaimana cara mengerjakan bagian a? 

S2FI3 : Untuk mencari nilai dari beda saya memakai rumus           
      

    
 

  

 
   , setelah itu untuk asalnya 30 – 28 = 2 

P3 : Kenapa untuk mencari asalnya 30 - 28 ? 

S2FI3 : Karena nilai beda tadi kita subtitusi ke persamaan  U5 yaitu 

        dimana setelah disubtitusikan menghasilkan nilai 

asalnya atau U1-nya itu 2 kak  

P3 : Setelah itu bagaimana? 

S2FI3 : Setelah itu kita menentukan rumus aritmatikanya menggunakan 

rumus dasar        sehingga pada soal rumusnya menjadi  

     kak 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapaat kita lihat bahwa S2FI  

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S2FI mampu memenuhi 

indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep. 

g) Pemahaman konsep S2FI indikator Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi tertentu dapat dilihat dari hasil 

penyelesaian soal materi pola bilangan.  

Pada soal ini S2FI dapat menjawab soal dimana S2FI mengetahui 

langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan soal sehingga 

jawaban yang diberikan bernilai benar. 

Berikut adalah hasil tes kemampuan pemahaman konsep S2FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan: 
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Gambar 4.44 hasil tes S2FI indikator Menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

 Berdasarkan gambar 4.44 diatas, subjek dikatakan mampu 

memenuhi indikator pemahaman konsep mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep apabila mampu menyelesaikan soal 

dengan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan 

soal pola bilangan. Dilihat dari hasil jawaban diperoleh bahwa S2FI 

mampu mengerjakan soal dengan benar. 

Berikut adalah hasil wawancara S2FI pada soal nomor 3 poin (b) 

untuk indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma  pada pemecahan 

masalah yang dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022 

Responden  : SPA(S2FI) 

Tabel 4.39 Hasil Wawancara S2FI Indikator Menggunakan Dan 

Memanfaatkan Serta Memilih Prosedur Atau Operasi Tertentu 

Kode  : Uraian 

P3 : Untuk soal nomor 3 apakah soalnyal adik pahami? 

S2FI3 : Iye kak 

P3  Jadi untuk Bagian b-nya. Bagaimana cara menyelesaikannya? 

S2FI3  Menggunakan rumus  Sn kak 

P3  Bisa sebutkan rumusnya? 

S2FI3     
 

 
        kak 

P3  Berapa jawabannya? 

S2FI3  80 kak 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapapat kita lihat bahwa S2FI  

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. S2FI mampu memenuhi 

indikator menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

Tabel 4.40 Indikator Kemamapuan Pemahaman Konsep pada S2FI 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Menyatakan ulang konsep √ 

Mengklasifikasikan objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesesuai dengan 

konsepnya 
√ 

Memberi contoh dan bukan contoh 

dari suatu konsep 
√ 

Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika 
√ 

Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah 
√ 

Mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep 
√ 

Menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu 
√ 

Keterangan: 

√ = Terpenuhi 

× = Tidak terpenuhi 

Berdasarkan Tabel 4.40 diatas, maka dapat diketahui bahwa S2FI dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan belum mampu memenuhi semua indikator 

kemampuan pemahaman konsep . 

Adapun hasil triangulasi data yang dilakukan terhadap kemampuan 

pemahaman konsep subjek S2FD dalam menyelesaikan soal pola bilangan 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.41 Hasil Triangulasi Data S2FI  

Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

Menyatakan ulang 

konsep 

S2FI mampu 

menyatakan ulang 

konsep materi pola 

S2FI mampu memberikan 

penjelasan yang tepat pada bagian 

a, b, c dan d. 
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Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

bilangan karena mampu 

menuliskan jawaban 

yang tepat pada bagian 

a, b, c  dan d yang 

terdapat pada soal 

nomor 1 (satu). 

Mengklasifikasikan 

objek menurut 

sifat-sifat tertentu 

sesesuai dengan 

konsepnya 

S2FI mampu 

menerangkan sifat-sifat 

pola bilangan pada poin 

a, c, dan d dengan tepat. 

S2FI mampu mengungkapkan sifat-

sifat pola bilangan yang terkait 

pada soal. 

Memberi contoh 

dan bukan contoh 

dari suatu konsep 

S2FI paham maksud 

dari soal yaitu 

menuliskan mana yang 

termasuk pola bilangan 

dan pola bilangan. 

S2FI mampu memenuhi indikator 

memberi contoh dan bukan contoh 

dengan menunjukkan mana yang 

merupakan pola bilangan dan mana 

yang bukan merupakan bilangan. 

Menyajikan konsep 

dalam bentuk 

representasi 

matematika 

S2FI menjawab aturan 

pembentukannya yaitu 

          tanpa 

memberikan penjelasan 

mengenai cara 

pembentukan 

rumusnya. 

S2FI belum mampu memberikan 

penjelasan mengapa aturan 

pembentukan pola persegi panjang 

seperti itu. 

Mengaplikasikan 

konsep kedalam 

pemecahan 

masalah 

S2FI mampu 

mengerjakan soal 

dengan langkah-langkah 

yang tepat. 

S2FI mampu memenuhi indikator 

mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah 

dimana siswa dapat menyebutkan 

langkah-langkah yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal. 

Mengembangkan 

syarat perlu atau 

syarat cukup dari 

suatu konsep 

S2FI dapat menjawab 

soal dimana S2FI 

mengetahui  syarat-

syarat yang digunakan 

berdasarkan informasi 

yang ada pada soal dan 

menggunakan langkah 

yang tepat dalam 

menyelesaikan soal 

sehingga jawaban yang 

diberikan bernilai benar. 

S2FI  mampu menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 



99 

 

 

 

Indikator Hasil Tes Hasil Wawancara 

Menggunakan dan 

memanfaatkan 

serta memilih 

prosedur atau 

operasi tertentu 

S2FI dapat menjawab 

soal dimana S2FI 

mengetahui langkah-

langkah yang digunakan 

dalam menyelesaikan 

soal sehingga jawaban 

yang diberikan bernilai 

benar. 

S2FI  mampu menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

Berdasarkan hasil triangulasi pada tabel 4.41 setelah dilakukan tes dan 

wawancara maka disimpulkan bahwa S2FI memenuhi 7 indikator yaitu 

menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep, menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan masalah, 

Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, 

Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

Sesuai penjelasan S2FI pada kemampuan pemahaman konsep dilihat dari 

indikator dapat dikatakan bahwa subjek telah memenuhi seluruh indikator 

yang ditentukan oleh peneliti guna meliihat pemahaman konsep siswa ditinjau 

dari gaya kognitifnya. Hal ini dapat kita lihat dari subjek S2FI dalam 

menyelesaiakan soal. Hasil analisis yang dilakukan bahwa, sebjek telah 

memenuhi 7 indikator dari kemampuan pemahaman konsep yaitu: 

menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep, menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan masalah, 

Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, 
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Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu. Berikut rangkuman kemampuan pemahaman konsep semua subjek: 

Tabel 4.42 Rangkuman Kemampuan Pemahaman Konsep 

Indikator S1FD S2FD S1FI S2FI 

menyatakan ulang 

sebuah konsep √ √ √ 
√ 
 

Mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-

sifat tertentu sesesuai 

dengan konsepnya 

√ √ √ √ 

memberi contoh dan 

bukan contoh dari suatu 

konsep 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

menyajikan konsep 

dalam bentuk 

representasi matematika 
× × 

√ 
 

√ 
 

Mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

pada pemecahan 

masalah 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

Mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup 

dari suatu konsep 
× × × 

√ 

 

Menggunakan dan 

memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

× × × √ 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diuraikan pembahasan sebagai berikut: 

1. Pemahaman konsep subjek FD 

Berdasarkan hasil penelitian, indikator 1 menyatakan ulang sebuah konsep 

pola bilangan pada soal nomor 1, kedua subjek baik S1FD, maupun S2FD 

dapat menjawab pertanyaan dengan benar, mengungkapkan apa yang diketahui 

tentang materi pola bilangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa dengan 

gaya kognitif Field Dependent (FD) dapat memenuhi indikator menyatakan 

ulang sebuah konsep. 
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Pada indikator 2 mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesesuai dengan konsep pola  bilangan  pada soal nomor 1, kedua subjek FD 

dapat menuliskan sifat-sifat dari pola bilangan yang ada pada soal dengan 

benar serta dapat memberikan penjelasan yang tepat.  Sehingga dapat 

disimpulkan subjek dengan gaya kognitif field dependent (FD) dapat 

memenuhi indikator mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesesuai dengan konsepnya. 

Pada indikator 3 memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep pola  

bilangan pada soal nomor 1, kedua subjek FD dapat menuliskan yang termasuk 

pola bilangan dan mana yang bukan pola bilangan dengan benar serta dapat 

memberikan penjelasan yang tepat.  Sehingga dapat disimpulkan subjek 

dengan gaya kognitif field dependent (FD) dapat memenuhi indikator memberi 

contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 

Pada indikator 4 terkait kemampuan menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika pada soal nomor 2, kedua subjek FD dapat menuliskan 

bentuk matematika dari soal yang diberikan dengan benar. Tetapi tidak dapat 

memberikan penjelasan yang tepat mengenai bentuk matematikanya Sehingga 

dapat disimpulkan subjek dengan gaya kognitif field dependent (FD) tidak 

dapat memenuhi indikator menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika. 

Pada indikator 5 mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan 

masalah pada soal nomor 2, kedua subjek FD dapat menyelesaikan soal pola 

bilangan dengan lengkah-langkah yang tepat dan benar. Sehingga dapat 

disimpulkan subjek dengan gaya kognitif field dependent (FD) dapat 
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memenuhi indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan 

masalah. 

Pada indikator 6 mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep pada soal nomor 3, kedua subjek FD tidak dapat menyelesaikan soal 

pola bilangan dimana S2FD hanya mengetahui syarat-syarat yang dibutuhkan 

dalam menyelesaikan soal tetai tidak mengetahui cara mendapatkan syarat 

tersebut sedangkan S1FD tidak mengetahui cara menyelesaikan soal. Sehingga 

dapat disimpulkan subjek dengan gaya kognitif field dependent (FD) tidak 

dapat memenuhi indikator mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep. 

Pada indikator 7 Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur 

atau operasi tertentu pada soal nomor 3, kedua subjek FD tidak dapat 

menyelesaikan soal pola bilangan karena kedua subjek FD tidak mengetahui 

prosedur yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal. Sehingga dapat 

disimpulkan subjek dengan gaya kognitif field dependent (FD) tidak dapat 

memenuhi indikator mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep. 

 Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemahaman konsep siswa dengan gaya kognitif field dependent (FD) hanya 

memenuhi empat indikator yaitu menyatakan ulang konsep, 

mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan masalah, dan 

tidak memenuhi tiga indikator yaitu indikator menyajikan konsep dalam bentuk 
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representasi matematika, Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari 

suatu konsep, Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

2. Pemahaman konsep subjek FI 

 Berdasarkan hasil penelitian, indikator 1 menyatakan ulang sebuah konsep 

pola bilangan pada soal nomor 1, kedua subjek baik S1FI, maupun S2FI dapat 

menjawab pertanyaan dengan benar, mengungkapkan apa yang diketahui 

tentang materi pola bilangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa dengan 

gaya kognitif Field Independent (FI) dapat memenuhi indikator menyatakan 

ulang sebuah konsep. 

Pada indikator 2 mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesesuai dengan konsep pola  bilangan  pada soal nomor 1, kedua subjek FI 

dapat menuliskan sifat-sifat dari pola bilangan yang ada pada soal dengan 

benar serta dapat memberikan penjelasan yang tepat.  Sehingga dapat 

disimpulkan siswa dengan gaya kognitif Field Independent (FI) dapat 

memenuhi indikator mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesesuai dengan konsepnya. 

Pada indikator 3 memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep pola  

bilangan pada soal nomor 1, kedua subjek FI dapat menuliskan yang termasuk 

pola bilangan dan mana yang bukan pola bilangan dengan benar serta 

memberikan penjelasan yang tepat.  Sehingga dapat disimpulkan subjek 

dengan gaya kognitif Field Independent (FI) dapat memenuhi indikator 

memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 
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Pada indikator 4 terkait kemampuan menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika pada soal nomor 2, kedua subjek FD dapat menuliskan 

bentuk matematika dari soal yang diberikan dengan benar. Sehingga dapat 

disimpulkan subjek dengan gaya kognitif Field Independent (FI) tidak dapat 

memenuhi indikator menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika. 

Pada indikator 5 mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan 

masalah pada soal nomor 2, kedua subjek FI dapat menyelesaikan soal pola 

bilangan dengan lengkah-langkah yang tepat dan benar. Sehingga dapat 

disimpulkan subjek dengan gaya kognitif Field Independent (FI) dapat 

memenuhi indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan 

masalah. 

Pada indikator 6 mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep pada soal nomor 3, subjek S2FI dapat menyelesaikan soal pola bilangan 

dimana S2FI mengetahui syarat-syarat serta langkah-langkah  yang dibutuhkan 

dalam menyelesaikan soal sedangkan S1FI hanya mengetahui syarat-syarat 

yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal tetapi tidak mengetahui cara 

mendapatkan syarat tersebut sehingga S1FI tidak dapat menyelesaikan soal. 

Sehingga dapat disimpulkan subjek dengan gaya kognitif Field Independent 

(FI)  dapat memenuhi indikator mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup 

dari suatu konsep. 

Pada indikator 7 Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur 

atau operasi tertentu pada soal nomor 3, subjek S2FI dapat menyelesaikan soal 

pola bilangan dimana S2FI dapat menggunakan prosedur yang tepat dalam 
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menyelesaikan soal sedangkan S1FI hanya mengetahui prosedur yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan soal tetapi tidak mengetahui cara 

menyelesaikan soal karena kekurangan syarat sehingga S1FI tidak dapat 

menyelesaikan soal. Sehingga dapat disimpulkan subjek dengan gaya kognitif 

Field Independent (FI) dapat memenuhi indikator mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu konsep. 

 Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

konsep siswa dengan gaya kognitif field independent (FI) dapat memenuhi 

semua indikator yaitu menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan 

bukan contoh dari suatu konsep, menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika, mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan 

masalah, Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, 

Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. 

Dari hasil analisis data dan pembahasan di atas. kemampuan pemahaman 

konsep siswa ditinjau dari gaya kognitif Field independent (FI) dan Field 

dependent (FD), diketahui bahwa siswa FI memiliki kemampuan pemahaman 

konsep lebih baik daripada siswa FD. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Rosali (2018:105) bahwa siswa dengan gaya konitif FI memiliki pemahaman 

konsep lebih baik daripada siswa dengan gaya kognitif FD. (Anggraeni, dkk 

(2021:436) dalam penelitiannya juga menunjukkan hasil  dimana siswa dengan 

gaya kognitif FI dapat memenuhi semua indikator pemahaman konsep, 

sedangkan siswa dengan gaya kognitif FD tidak dapat memenuhi semua 

indikator pemahaman konsep. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang diperoleh 

maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan pemahaman konsep siswa dengan tipe gaya kognitif FD 

(field dependent) baik S1FD (Subjek pertama field dependent) maupun 

S2FD (Subjek kedua field independent) keduanya memenuhi empat 

indikator pemahaman konsep yaitu indikator menyatakan ulang konsep, 

mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan masalah. 

tiga indikator yang tidak dipenuhi yaitu indikator menyajikan konsep 

dalam bentuk representasi matematika, Mengembangkan syarat perlu dan 

syarat cukup dari suatu konsep, Menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu. 

2. Kemampuan pemahaman konsep siswa dengan tipe gaya kognitif FI (field 

independent) yakni S1FI (Subjek pertama field independent) memenuhi 

lima indikator pemahaman konsep yaitu indikator menyatakan ulang konsep, 

mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, menyajikan 

konsep dalam bentuk representasi matematika, mengaplikasikan konsep atau 

algoritma ke dalam pemecahan masalah, serta tidak memenuhi dua indikator 

yaitu indikator Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, 

Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu.
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Sedangkan S2FI (subjek kedua field independent) semua indikator dapat 

terpenuhi oleh siswa yaitu indikator menyatakan ulang konsep, 

mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, 

menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan masalah, 

Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, 

Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

B. Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk guru, dalam pembelajaran matematika sebaiknya memperhatikan 

pemahaman konseptual yang dimiliki tiap siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

2. Untuk siswa, setelah menerima materi dari sekolah sebaiknya siswa 

mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan oleh guru agar dapat 

mengingat dan memahami materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

3. Penelitian ini hanya berbatas pada pemahaman konsep siswa dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan. Maka bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebaiknya 

mengkaji lebih luas lagi agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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 INSTRUMEN TES GEFT 

 INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KONSEP 

 PEDOMAN WAWANCARA 

 

  



113  

 
 

  



114  

 
 

  



115  

 
 

  



116  

 
 

  



117  

 
 

  



118  

 
 

  



119  

 
 

  



120  

 
 

  



121  

 
 

  



122  

 
 

  



123  

 
 

Kunci Jawaban Instrument Group Embedded Figure Test (GEFT) 

BAGIAN. I 
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BAGIAN. II 
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BAGIAN. III 
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Penilaian: 

Siswa yang mendapatkan skor kurang dari 11, maka tergolang gaya kognitif FD. 

Begitupun sebaliknya, siswa yang mendapat skor lebih atau sama dengan 11, 

maka tergolong gaya kognitif FI. 
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Kisi-Kisi Soal Instrumen Tes Pemahaman Konsep 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Indikator 

Pemahaman 

Konsep 

Penjelasan 

 
Soal 

1. Membuat 

generalisasi dari 

pola pada 

barisan bilangan 

dan barisan 

konfigurasi 

objek 

2. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan pola 

pada barisan 

bilangan dan 

konfigurasi 

objek 

Mengamati pola pada 

suatu barisan 

bilangan 

Menentukan suku 

selanjutnya dari 

barisan suatu bilangan 

Menengeneralisasikan 

pola barisan 

bilangan menjadi 

suatu persamaan 

 

Mengeneralisasikan 

pola bilangan 

pada barisan 

konfigurasi objek. 

Menerapkan aturan 

pola bilangan 

dalam menyelesaikan 

berbagai 

permasalahan . 

Memecahkan masalah 

kontekstual 

yang berkaitan dengan 

pola barisan 

bilangan. 

Menyatakan ulang 

konsep 

Ialah kemampuan siswa 

dalam memaparkan 

kembali suatu konsep 

yang telah dipelajarinya 

1 

Mengklasifikasikan 

objek menurut 

sifat-sifat tertentu 

sesesuai dengan 

konsepnya 

Ialah kemampuan siswa 

dalam 

mengelompokkan 

setiap objek 

berdasarkan sifat-

sifatnya yang terdapat 

pada materi 

Memberi contoh 

dan bukan contoh 

dari suatu konsep 

Ialah kemampuan siswa 

dalam membedakan 

contoh dan bukan 

contoh pada suatu 

materi 

Menyajikan konsep 

dalam bentuk 

representasi 

matematika 

Adalah kemampuan 

siswa dalam 

memaparkan konsep 

secara berurutan 

2.a 

Mengaplikasikan Ialah kemampuan siswa 2.b 
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konsep atau 

algoritma  pada 

pemecahan 

masalah 

dalam menggunakan 

konsep serta 

prosedurnya untuk 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

Mengembangkan 

syarat perlu atau 

syarat cukup dari 

suatu konsep 

Ialah kemampuan siswa 

dalam menelaah syarat 

perlu dan syarat cukup 

yang terkait dalam 

suatu konsep 

3.a 

Menggunakan dan 

memanfaatkan 

serta memilih 

prosedur atau 

operasi tertentu 

Ialah kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan 

soal sesuai dengan 

prosedurnya. 

3.b 
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SOAL TES PEMAHAMAN KONSEP POLA BILANGAN 

Sekoah : SMPN 21 Makassar 

Nama : 

Nis : 

Kelas/semester :  

Mapel/materi : Matematika/pola bilangan 

Waktu pengerjaan : 45 Menit 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

1. Membaca doa sebelum mengerjakan soal 

2. Tulislah Nama, Nis, dan Kelas pada lembar jawaban 

3. Bacalah soal dengan cermat dan teliti 

4. Kerjakan soal secara individu 

5. Tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal 

6. Kerjakanlah soal yang dianggap lebih mudah terlebih dahulu  

 

Soal 

1. Perhatikan barisan bilangan berikut: 

a. 3,9,15,21, ... 

b. 2,6,8,15, ... 

c. 40,33,26,19,... 

d. 2,4,8,16,... 

Dari barisan bilangan di atas tentukan yang merupakan pola bilangan? Jelaskan 

alasannya! 

2. Diketahui suatu titik tersusun membentuk suatu pola bilangan persegi panjang 

seperti pada gambar di bawah: 
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Tentukanlah: 

a. Aturan pembentukan polanya! 

b. Banyak titik pada pola susunan ke 10! 

3. Seutas tali dipotang menjadi 11 bagian sehingga ukuran panjang tiap bagian 

membentuk barisan aritmatika. Jika panjang potongan ke 5 berukuran 30 dm 

dan potongan ke 11 berukuran 72 dm, tentukanlah: 

a. Rumus suku ke-n! 

b. Panjang keseluruhan 5 potongan pertama! 
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Alternatif Jawaban Soal Instrumen Tes Pemahaman Konsep 

Indikator 

Pemahaman Konsep 

Penjelasan Soal Jawaban 

Menyatakan ulang 

konsep 

Ialah kemampuan siswa 

dalam memaparkan 

kembali suatu konsep 

yang telah dipelajarinya 

1 

a. 3,9,15,21, ... 

                

                 

                 

karena         , maka merupakan pola bilangan 

b. 2,6,8,15, ... 

                

                

                 

Mengklasifikasikan 

objek menurut sifat-

sifat tertentu sesesuai 

dengan konsepnya 

Ialah kemampuan siswa 

dalam 

mengelompokkan 

setiap objek 

berdasarkan sifat-

sifatnya yang terdapat 
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pada materi Karena         , maka bukan merupakan pola bilangan 

c. 40,33,26,19,... 

                   

                   

                   

karena         , maka merupakan pola bilangan 

d. 2,4,8,16,... 

                

                

                 

karena         , maka merupakan pola bilangan 

Memberi contoh dan 

bukan contoh dari suatu 

konsep 

Ialah kemampuan siswa 

dalam membedakan 

contoh dan bukan 

contoh pada suatu 

materi 

Menyajikan konsep 

dalam bentuk 

representasi 

Adalah kemampuan 

siswa dalam 

memaparkan konsep 

2.a 

Diketahui: 

pola bilangan yaitu: 2, 6, 12, 20, ..., Dst. 

Ditanyakan:  
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matematika secara berurutan a. Aturan pembentukan polanya! 

b. Banyak titik pada pola susunan ke 10! 

Penyelesaian: 

a. Dari pola yang tertera di atas, dapat diketahui bahwa pola yang digunakan 

merupakan pola bilangan persegi panjang. Dimana, aturan pembentukan 

pola bilangannya sebagai berikut: 

Pola ke (n) Banyak titik Pola Bilangan (Un) 

            

            

             

             

           

Mengaplikasikan 

konsep atau algoritma  

pada pemecahan 

masalah 

Ialah kemampuan siswa 

dalam menggunakan 

konsep serta 

prosedurnya untuk 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

2.b 
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b. Banyak titik pada pola susunan ke 10 

            

              

                 

Jadi, banyak titik pada susunan pola kesepuluh adalah 110 

Mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup 

dari suatu konsep 

Ialah kemampuan siswa 

dalam menelaah syarat 

perlu dan syarat cukup 

yang terkait dalam 

suatu konsep 

3.a 

Diketahui  :       dan        

Ditanyakan  : a. Rumus suku ke-n! 

      b. Panjang keseluruhan 5 potongan pertama! 

Penyelesaian: 

a. Untuk menentukan rumus suku ke-n, pertama-tama kita harus mencari 

bedanya dan suku pertamanya 

                

                     - 

                    

Menggunakan dan 

memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau 

Ialah kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan 

soal sesuai dengan 

3.b 
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operasi tertentu prosedurnya.                    
   

  
  

                      

Dikarenakan     , maka kita bisa subtitusikan     ke persamaan 

         

           

         

         

     

Setelah itu untuk menentukan suku ke-n, maka kita gunakan persamaan: 

             

             

           

         

Jadi rumus suku ke-n nya adalah         
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b. Panjang keseluruhan 5 potongan pertama 

   
 

 
               

   
 

 
               

   
 

 
            

   
 

 
         

   
 

 
          

   
   

 
     

       

Jadi, panjang keseluruhan 5 potongan pertama = 80 
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Pedoman Wawancara 

Sekolah  : SMP Negeri 21 Makassar 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  : Pola Bilangan 

Kelas  : VIII 

A. Tujuan Wawancara 

1. Mengkonfirmasi jawaban siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan 

pemahaman konsep. 

2. Mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa yang akan diujikan 

dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel. 

B. Jenis Wawancara 

 Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak 

terstruktur. Yaitu proses wawancara yang tidak tersusun secara sistematis dan 

tidak harus sama dengan pedoman wawancara yang telah disusun, atau dengan 

kata lain wawancara ini dapat berkembang setelah kita berada dilapangan. 

C. Pelaksanaan 

1. Wawancara dilakukan setelah pengerjaan tes tertulis. 

2. Perkenalan antara peneliti dengan subjek yang akan diwawancarai, serta 

membuat jadwal wawancara dengan tiap-tiap subjek penelitian. 

3. Menyiapkan lembar tes yang telah dikerjakan subjek 

4. Subjek diwawancarai berkaitan dengan soal 

D. Indikator Pemahaman Konsep 

 Menyatakan ulang sebuah konsep 

 Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 
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 Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 

 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika 

 Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

 Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah 

 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep 

E. Pertanyaan Pokok 

Adapun garis besar pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator maka 

pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep 

 Apa yang anda ketahui tentang materi pola bilangan? Coba jelaskan dengan 

Bahasa anda sendiri! 

2. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

 Apa saja objek – objek yang ada pada sifat pola bilangan? 

3. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 

 Apkah anda dapat menuliskan contoh yang termasuk pola bilangan dan yang 

tidak termasuk pola bilangan? 

4. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika 

 Dapatkah Anda menyebutkan kembali model matematika yang anda gunakan 

dalam menyelesaikan soal? 

5. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah 

 Bagaimana langkah-langkah penyelesaian yang anda lakukan? 

6. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep 
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 Apa saja syarat yang anda ketahui untuk menyelesaikan soal pola 

bilangan? 

 Apakah informasi yang ada pada soal sudah cukup untuk menyelesaikan soal? 

7. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu 

 Bagaimana cara anda menyelesaikan soal tersebut? 
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LAMPIRAN B 

 Lembar Jawaban  Subjek 

 Transkrip Wawancara 
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LEMBAR JAWABAN  SUBJEK 

1. Lembar jawaban S1FD 

 Tes GEFT 
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 Tes Pemahaman Konsep 
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2. Lembar jawaban S2FD 

 Tes GEFT 
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 Tes Pemahaman konsep 
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3. Lembar jawaban S1FI 

 Tes GEFT 

 

 



152  

 
 

 

 



153  
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 Tes Pemahaman Konsep 
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4. Lembar jawaban S2FI 

 Tes GEFT 
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 Tes Pemahaman Konsep 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

1. S1FD  

a. Indikator Menyatakan Ulang Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soa nomor 1 paham jki soalnyal? 

S1FD1 : Iya kak paham. 

P1 : Coba kijelaskan apa yang kita tahu tentang materi pola bilangan? 

S1FD1 : Pola bilangan itu kak bilangan yang tersusun secara teratur dan 

membentuk pola. 

P1 : Coba apa yang diminta di soal nomor 1? 

S1FD1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan itu kak 

P1 : Jadi dimana coba di situ pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S1FD1 : Bagian a dan c itu kak bukan pola bilangan kak, b dan d itu 

bukan pola bilangan kak. 

P1 : Coba jelaskanki sifat-sifatnya a dengan c sehingga bilangki itu 

pola bilangan, dan bagian b dan d sehingga bilangki itu bukan 

pola bilangan 

S1FD1 : Kalo a itu kak polanya ditambah 6 ki kak. Kalo c dikurang 7. 

Kalo b bukan pola bilangan kak karena suku pertama ke suku 

kedua ditambah 4, suku kedua ke suku ketiga ditambah 2 kak, 

suku ketiga ke suku keempatitu tambah 7 kak. kalod juga kak ndak 

beraturan kak karena suku pertama ke suku ke dua tambah 2, 

sedangkan suku kedua ke suku ketiga tambah 4, dan suku ke tiga 

ke suku ke empat itu kak tambah 8 kak 

P1 : Mauka bertanya itu pola bilangan ditambahji sama dikurang 

saja? Atau ada juga dikali atau dibagi? 

S1FD1 : Oh iye kak salahka kak 

P1 : Apanya salah ini? 

S1FD1 : Bagian d nya pola bilangan kak karena dikali 2 kak 

 

b. Indikator Mengklasifikasikan Objek Berdasarkan Sifat-Sifat 

Tertentu Sesuai Dengan Konsepnya 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soa nomor 1 paham jki soalnyal? 

S1FD1 : Iya kak paham. 

P1 : Coba apa yang diminta di soal nomor 1? 

S1FD1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan itu kak 

P1-03 : Jadi dimana coba di situ pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S1FD1 : Bagian a dan c itu kak bukan pola bilangan kak, b dan d itu 

bukan pola bilangan kak. 

P1 : Coba jelaskanki sifat-sifatnya a dengan c sehingga bilangki itu 

pola bilangan, dan bagian b dan d sehingga bilangki itu bukan 

pola bilangan 

S1FD1 : Kalo a itu kak polanya ditambah 6 ki kak. Kalo c dikurang 7. 

Kalo b bukan pola bilangan kak karena suku pertama ke suku 

kedua ditambah 4, suku kedua ke suku ketiga ditambah 2 kak, 
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suku ketiga ke suku keempatitu tambah 7 kak. kalod juga kak ndak 

beraturan kak karena suku pertama ke suku ke dua tambah 2, 

sedangkan suku kedua ke suku ketiga tambah 4, dan suku ke tiga 

ke suku ke empat itu kak tambah 8 kak 

P1 : Mauka bertanya itu pola bilangan ditambahji sama dikurang 

saja? Atau ada juga dikali atau dibagi? 

S1FD1 : Oh iye kak salahka kak 

P1 : Apanya salah ini? 

S1FD1 : Bagian d nya pola bilangan kak karena dikali 2 kak 

 

c. Indikator Memberi Contoh Dan Bukan Contoh Dari Suatu 

Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soa nomor 1 paham jki soalnyal? 

S1FD1 : Iya kak paham. 

P1 : Coba kijelaskan apa yang kita tahu tentang materi pola bilangan? 

S1FD1 : Pola bilangan itu kak bilangan yang tersusun secara teratur dan 

membentuk pola. 

P1 : Coba apa yang diminta di soal nomor 1? 

S1FD1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan itu kak 

P1 : Jadi dimana coba di situ pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S1FD1 : Bagian a dan c itu kak bukan pola bilangan kak, b dan d itu 

bukan pola bilangan kak. 

P1 : Mauka bertanya itu pola bilangan ditambahji sama dikurang 

saja? Atau ada juga dikali atau dibagi? 

S1FD1 : Oh iye kak salahka kak 

P1 : Apanya salah ini? 

S1FD1 : Bagian d nya pola bilangan kak karena dikali 2 kak 

 

d. Indikator Menyajikan Konsep Dalam Bentuk Representasi 

Matematika 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 paham jki soalnya? 

S1FD2 : Iya kak. 

P2 : Apa yang diketahui dalam soal pale? 

S1FD2 : Yang diketahui itu kak pola bilangan persegi panjang kak 

P2 : Kalo yang ditanyakan coba 

S1FD2 : Kalo a rumus suku ke n kak, kal b suku ke 10 kak 

P2 : Coba sebutkan kembali jawabanta bagian a-nya 

S1FD2 :        kak 

P2 : Kenapa begitu aturannya? 

S1FD2 : Karena begitu yang diajarkan sama ibu kak 

P2  Kitau kenapa bisa begitu rumusnya? 

S1FD2  Tidak taumi juga kak 
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e. Indikator Mengaplikasikan Konsep Atau Algoritma Ke Dalam 

Pemecahan Masalah 

Kode  : Uraian 

P2 : Apakah adek paham maksud soal? 

S1FD2 : Iya kak. 

P2 : Bagian b-nya berapa jawabanta ? 

S1FD2 : 110 kak 

P2  Bisaki jelaskan bagaimana langkah-langkahnya di situ? 

S1FD2 : Itu n-nya kak diganti mami jadi 10 kak karna U10 yang dicari kak 

jadi sebentar hasilnya 110 kak 

 

f. Indikator Mengembangkan Syarat Perlu Atau Syarat Cukup 

Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P3 : Untuk soal nomor 3 paham jeki? 

S1FD3 : ndak kak. 

P3 : Apakah informasi yang ada pada soal cukupmi untuk 

menyelesaikan soal ? 

S1FD3 : Ndak tauka kak. 

P3 : Ooh. Jadi informasi apa yang tidak ada dalam soal sehingga 

tidak bisaki selesaikanki? 

S1FD3  Ndak tau juga kak. 

 

g. Indikator Menggunakan Dan Memanfaatkan Serta Memilih 

Prosedur Atau Operasi Tertentu 

Kode  : Uraian 

P3 : Untuk soal nomor 3 paham jeki? 

S1FD3 : ndak kak. 

P3 : Apakah informasi yang ada pada soal cukupmi untuk 

menyelesaikan soal ? 

S1FD3 : Ndak tauka kak. 

P3 : Ooh. Jadi informasi apa yang tidak ada dalam soal sehingga 

tidak bisaki selesaikanki? 

S1FD3 : Ndak tau juga kak. 

P3 : Untuk poin b nya coba sebutkan rumusnya saja yang dipake 

S1FD3 : Ndak tau juga kak 

 

2. S2FD  

a. Indikator Menyatakan Ulang Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 paham jeki soalnya? 

S2FD1 : iye kak. 

P1 : Apa yang adek ketahui tentang materi pola bilangan? 

S2FD1 : Pola bilangan adalah bilangan yang tersusun secara teratur dan 

membentuk pola 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 
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S2FD1 : Menentukan contoh pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Jadi mana di situ yang pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S2FD1 : Bagian a, c, d pola bilangan kak, kalo b bukan. 

P1 : Coba jelaskanki bagaimana sifat-sifatnya a, c, d sehingga 

bilangki itu pola bilangan dan bagian b nya bukan pola bilangan? 

S2FD1 : Kalo a dtiambah 6, kalo c dikurang 7, dengan d nya itu kak dikali 

2. Kalo b nya bukan pola bilangan kak karena sukunya ada yang 

tambah 2, dengan 4 sama 8 kak 

 

b. Indikator Mengklasifikasikan Objek Berdasarkan Sifat-Sifat 

Tertentu Sesuai Dengan Konsepnya 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 paham jeki soalnya? 

S2FD1 : iye kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FD1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Jadi mana di situ yang pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S2FD1 : Bagian a, c, d pola bilangan kak, kalo b bukan. 

P1 : Coba jelaskanki bagaimana sifat-sifatnya a, c, d sehingga 

bilangki itu pola bilangan dan bagian b nya bukan pola bilangan? 

S2FD1 : Kalo a dtiambah 6, kalo c dikurang 7, dengan d nya itu kak dikali 

2. Kalo b nya bukan pola bilangan kak karena sukunya ada yang 

tambah 2, dengan 4 sama 8 kak 

 

c. Indikator Memberi Contoh Dan Bukan Contoh Dari Suatu 

Konsep. 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 paham jeki soalnya? 

S2FD1 : iye kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FD1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Jadi mana di situ yang pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S2FD1 : Bagian a, c, d pola bilangan kak, kalo b bukan. 

 

d. Indikator Menyajikan Konsep Dalam Bentuk Representasi 

Matematika 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 paham jki soalnya? 

S2FD2 : Iye kak. 

P2 : Apa yang diketahui di soalnya? 

S2FD2 : Yang diketahui itu kak pola bilangan persegi panjang 

P2 : Kalo yang ditanyakan? 

S2FD2 : Kalo a rumus suku ke n, kalo b suku ke 10 

P2 : Coba sebutkan kembali jawabanta bagian a? 

S2FD2 :        . 

P2 : Kenapa begitu aturannya? 

S2FD2 : Begitu memang aturan begitu memang rumusnya pola bilangan 
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persegi panjang kak. 

P2 : Dimanaki liat? 

S2FD2 : Ibu kemarin ajarkan begitu kak. 

P2 : Kitau kenapa bisa begitu rumusnya? 

S2FD2 : Tidak tau kak. 

 

e. Indikator Mengaplikasikan Konsep Atau Algoritma Ke Dalam 

Pemecahan Masalah 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 paham jki soalnya? 

S2FD2 : Iye kak. 

P2 : Ok. Untuk bagian b-nya pale berapa jawabannya di situ? 

S2FD2 : 110 kak 

P2 : Bisaki jelaskan bagaimana langkah-langkahta? 

S2FD2 : Itu kak diganti mami n nya di rumus dengan 10 baru sebentar 

dikalikanmi hasil akhirnya sebentar 110 kak. 

 

f. Indikator Mengembangkan Syarat Perlu Atau Syarat Cukup 

Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P3 : Soal nomor 3, paham jki soalnya? 

S2FD3 : Tidak kak 

P3 : Apakah informasi dalam soal cukupmi untuk menyelesaikan soal? 

S2FD3 : Tidak kak 

P3 : Informasi apa yang tidak ada dalam soal sehingga tidak bisaki 

selesaikanki? 

S2FD3 : U1 sama bedanya kak 

 

g. Indikator Mengembangkan Syarat Perlu Atau Syarat Cukup 

Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P3 : Soal nomor 3, paham jki soalnya? 

S2FD3 : Tidak kak 

P3 : Apakah informasi dalam soal cukupmi untuk menyelesaikan soal? 

S2FD3 : Tidak kak 

P3 : Informasi apa yang tidak ada dalam soal sehingga tidak bisaki 

selesaikanki? 

S2FD3 : U1 sama bedanya kak 

P3 : Bagian b-nya iya. Rumusnya saja kalo kitau 

S2FD3 : Tidak tau kak. 

 

3. S1FI  

a. Indikator Menyatakan Ulang Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 paham jeki soalnya? 

S1FI1 : Paham kak. 
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P1 : Apa yang adek ketahui tentang materi pola bilangan? 

S1FI1 : Pola bilangan adalah bilangan yang tersusun secara teratur 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S1FI1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Jadi mana di situ yang pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S1FI1 : Bagian a, c,dengan  d pola bilangan kak, kalo b itu bukan. 

P1 : Coba jelaskanki bagaimana sifat-sifatnya a, c, d sehingga 

bilangki itu pola bilangan dan bagian b nya bukan pola bilangan? 

S1FI1 : Kalo a polanya dtiambah 6, kalo c dikurang 7, dkalo d itu dikali 2 

kak. Kalo b kak polanya berubah-ubah karena suku pertamanya 

ke suku ke-dua bertambah 4, baru suku ke-tiga nya bertambah 2 

kak, baru suku ke-empat bertambah 7 kak. 

P1 : Artinya b-nya bukan dih? 

S1FI1 : Iye kak. 

 

b. Indikator Mengklasifikasikan Objek Berdasarkan Sifat-Sifat 

Tertentu Sesuai Dengan Konsepnya 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 paham jeki soalnya? 

S1FI1 : Paham kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S1FI1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Jadi mana di situ yang pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S1FI1 : Bagian a, c,dengan  d pola bilangan kak, kalo b itu bukan. 

P1 : Coba jelaskanki bagaimana sifat-sifatnya a, c, d sehingga 

bilangki itu pola bilangan dan bagian b nya bukan pola bilangan? 

S1FI1 : Kalo a polanya dtiambah 6, kalo c dikurang 7, dkalo d itu dikali 2 

kak. Kalo b kak polanya berubah-ubah karena suku pertamanya 

ke suku ke-dua bertambah 4, baru suku ke-tiga nya bertambah 2 

kak, baru suku ke-empat bertambah 7 kak. 

P1 : Artinya b-nya bukan dih? 

S1FI1 : Iye kak. 

 

c. Indikator Memberi Contoh Dan Bukan Contoh Dari Suatu 

Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 paham jeki soalnya? 

S1FI1 : Paham kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S1FI1 : Menentukan pola bilangan dan bukan pola bilangan kak. 

P1 : Jadi mana di situ yang pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S1FI1 : Bagian a, c,dengan  d pola bilangan kak, kalo b itu bukan. 

P1 : Artinya b-nya bukan dih 

S1FI1 : Iye kak. 
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d. Indikator Menyajikan Konsep Dalam Bentuk Representasi 

Matematika 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 paham jki soalnya? 

S2FI2 : Iye kak. 

P2 : Apa yang diketahui di soal? 

S2FI2 : Yang diketahui itu kak pola bilangan persegi panjang kak 

P2 : Ok, kalo yang ditanyakan pale 

S2FI2 : Kalo a rumus suku ke n, kalo b suku ke 10 

P2 : Coba sebutkan kembali jawabanta bagian a? 

SIFI2 :        . 

P2 : Kenapa begitu aturannya? 

S1FI2 : Karena begitu pola bilangan persegi panjang rumusnya kak 

P2 : Kitau kenapa begitu rumusnya? 

S1FI2 : Itu kak karena kukalikanji saja panjang ke atas sama panjang 

kebawah kak. 

P2 : Baru? 

S1FI2 : Begituji kak. misal suku ke-duanya panjang ke bawahnya 2 ji kak, 

dikali panjang ke sampingnya  3 jadi 6 kak  

P2 : Terus apa hubungannya dengan rumusnya? 

S1FI2 : Itu kak misal U2-nya di rumus 2(2+1) = 2(3)= 6 kak. 

 

e. Indikator Mengaplikasikan Konsep Atau Algoritma Ke Dalam 

Pemecahan Masalah 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 paham jki soalnya? 

S21I2 : Iye kak. 

P2 : Jadi untuk bagian b-nya apa jawabannya? 

S1FI2 : 110 kak. 

P2 : Bisaki jelaskanki bagaimana langkah-langkahnya itu? 

S1FI2 : Tinggal dikasih masuk suku ke n yang dicari ke dalam rumus jadi 

sebentar 10(10+1) = 100+10 = 110 kak. 

 

f. Indikator Mengembangkan Syarat Perlu Atau Syarat Cukup 

Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P3 : Soal nomor 3, paham jki soalnya? 

S1FI3 : Tidak kak 

P3 : Apakah informasi dalam soal cukupmi untuk menyelesaikan soal? 

S1FDI3 : Tidak kak 

P3 : Informasi apa yang tidak ada dalam soal sehingga tidak bisaki 

selesaikanki? 

S1FDI : Nilai asalnya sama bedanya ndak ada kak 

P3 : Bagaimana pale carata tentukan suku ke-n nya? 

S1FI3 : Kalo rumusnya itu kak          
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g. Indikator Menggunakan Dan Memanfaatkan Serta Memilih 

Prosedur Atau Operasi Tertentu 

P3-01 : Soal nomor 3, paham jki soalnya? 

S1FI3 : Tidak kak 

P3 : Jadi kalo Bagian b-nya iya. Rumusnya saja kalo kitau 

S1FI3 : Kalo rumusnya kak itu rumus Sn kak 

P3 : Coba bagaimana itu rumus Sn? 

S1FI3 :    
 

 
            kak 

 

4. S2FI 

a. Indikator Menyatakan Ulang Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 paham jeki soalnya? 

S2FI1 : iye kak. 

P1 : Apa yang adek ketahui tentang materi pola bilangan? 

S2FI1 : Pola bilangan itu kak bilangan yang disusun secara teratur 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FI1 : Menentukan pola bilangan kak dan bukan pola bilangan. 

P1 : Jadi mana di situ yang pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S2FI1 : Bagian a, c,dan d pola bilangan kak, b nya bukan pola bilangan. 

P1 : Coba jelaskanki sifat-sifatnya a, c, d sehingga bilangki itu pola 

bilangan baru b nya bukan pola bilangan? 

S2FI1 : Kalo a polanya tambah-tambah 6, c kurang 7, baru d dikali 2 kak. 

Kalo b kak polanya tidak beraturan karena pertamanya ditambah 

4, baru ditambah 2 , baru ditambah 7 kak. 

 

b. Indikator Mengklasifikasikan Objek Berdasarkan Sifat-Sifat 

Tertentu Sesuai Dengan Konsepnya 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 paham jeki soalnya? 

S2FI1 : iye kak. 

P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FI1 : Menentukan pola bilangan kak dan bukan pola bilangan. 

P1 : Jadi mana di situ yang pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S2FI1 : Bagian a, c,dan d pola bilangan kak, b nya bukan pola bilangan. 

P1 : Coba jelaskanki sifat-sifatnya a, c, d sehingga bilangki itu pola 

bilangan baru b nya bukan pola bilangan? 

S2FI1 : Kalo a polanya tambah-tambah 6, c kurang 7, baru d dikali 2 kak. 

Kalo b kak polanya tidak beraturan karena pertamanya ditambah 

4, baru ditambah 2 , baru ditambah 7 kak. 

 

c. Indikator Memberi Contoh Dan Bukan Contoh Dari Suatu 

Konsep 

Kode  : Uraian 

P1 : Untuk soal nomor 1 paham jeki soalnya? 

S2FI1 : iye kak. 
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P1 : Apa yang diminta dari soal nomor 1? 

S2FI1 : Menentukan pola bilangan kak dan bukan pola bilangan. 

P1 : Jadi mana di situ yang pola bilangan dan bukan pola bilangan? 

S2FI1 : Bagian a, c,dan d pola bilangan kak, b nya bukan pola bilangan. 

 

d. Indikator Menyajikan Konsep Dalam Bentuk Representasi 

Matematika 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 paham jeki soalnya? 

S2FI2 : Iye kak. 

P2 : Apa yang diketahui di soal? 

S2FI2 : Yang dikeatuhi itu kak pola bilangan persegi panjang 

P2 : Ok, yang ditanyakan pale apa? 

S2FI2 : Kalo a rumus suku ke-n, kalo b U10 

P2 : Coba sebutkan kembali jawabanta bagian a? 

S2FI2 :        . 

P2 : Kenapa begitu aturannya? 

S2FI2 : Karena begitu kak rumusnya pola bilangan persegi panjang  

P2 : Kitau kenapa begitu rumusnya? 

S2FI2 : Karena mengikutiji rumus persegi panjang yang    . 
P2 : Maksudnya bagaimana itu? 

S2FI2 : Contohnya kak U2-nya kan     . kalo ditulis dirumusnya jadi 

       atau      kak 

 

e. Indikator Mengaplikasikan Konsep Atau Algoritma Ke Dalam 

Pemecahan Masalah 

Kode  : Uraian 

P2 : Untuk soal nomor 2 paham jeki soalnya? 

S2FI2 : Iye kak. 

P2 : Jadi untuk bagian b-nya apa jawabannya? 

S2FI2 : 110 kak. 

P2 : Bagaimana cara kerjanya? 

S2FI2 : Pertama kak diganti n menjadi 10, jadi sebentar menjadi 

10(10+1) dikali masukmi kak jadi sebentar hasilnya 110 

 

f. Indikator Mengembangkan Syarat Perlu Atau Syarat Cukup 

Dari Suatu Konsep 

Kode  : Uraian 

P3 : Soal nomor 3, paham jki soalnya? 

S2FI3 : Iye kak 

P3 : Bisaki jelaskanki bagaimana mengerjakan bagian a? 

S2FI3 : Kan bedanya 
      

    
 

  

 
  beda nya kak, sudah itu untuk 

asalnya 30 – 28 = 2 

P3 : Kenapa untuk mencari asalnya 30 - 28 di situ? 

S2FI3 : Karena 28 itu kak 4 dikali bedanya dikurang U1 kak 

P3 : Setelah itu bagaimana? 
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S2FI3 : Sudah itu dipakai rumus             jadi rumusnya 

sebentar kak      

 

g. Indikator Menggunakan Dan Memanfaatkan Serta Memilih 

Prosedur Atau Operasi Tertentu 

Kode  : Uraian 

P3 : Soal nomor 3, paham jki soalnya? 

S2FI3 : Iye kak 

P3  Jadi kalo Bagian b-nya iya. Bagaimana caranya selesaikanki? 

S2FI3  Itu kak rumus  Sn dipakai 

P3  Bisaki sebutkan rumusnya? 

S2FI3     
 

 
        kak 

P3  Berapa jawabannya? 

S2FI3  80 kak 

P3  Kenapa bisa 80 coba? 

S2FI3  kan yang dicari S5 kak jadi sebentar itu 
 

 
          

 

 
  baru A nya 

jadi 2 baru    nya kan    kak jadi sebentar hasilnya 
 

 
 2+30) 

hasilnya 80 kak 
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