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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data 

1. Paparan Data Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian tentang tingkat kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah 

open ended ini adalah untuk mengetahui tingkat kreativitas siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika tipe open ended khususnya materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Dengan menggunakan alat tes yang 

mencakup materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), dimana 

materi tersebut telah selesai dibahas di kelas VIII B MTs Al Huda Bandung 

Tulungagung. 

Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, peneliti datang ke MTs Al Huda 

Bandung Tulungagung untuk menyerahkan surat izin penelitian kepada staf TU 

MTs Al Huda Bandung Tulungagung, kemudian beliau menyampaikan bahwa 

permohonan izin akan disampaikan kepada kepala MTs Al Huda Bandung 

Tulungagung, kemudian peneliti diminta untuk menemui Waka Kurikulum yaitu 

Ibu Siti Muyasaroh, S.Pd. Setelah peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian, peneliti mendapatkan persetujuan untuk mengadakan penelitian di 

MTs Al Huda Bandung Tulungagung. Selanjutnya peneliti diminta untuk secara 

langsung mendiskusikan tujuan penelitiannya dengan guru mata pelajaran 

matematika kelas VIII B yaitu Ibu Rifa’atus Sariroh, S.Pd., agar mendapatkan 

bimbingan dalam mengadakan penelitian. Pada hari itu juga peneliti menemui Ibu 
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Rifa’atus Sariroh untuk berkonsultasi mengenai proses penelitian yang akan 

dilaksanakan di MTs Al Huda Bandung Tulungagung. Setelah peneliti 

menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, beliau menyetujui dan akan 

membantu jalannya penelitian. Selanjutnya guru pengampu mempersilahkan 

peneliti untuk melaksanakan penelitian di kelas VIII B dan dijadikan subjek 

penelitian dalam penelitian. Kemudian peneliti mendiskusikan waktu pelaksanaan 

tes dan wawancara. 

Berkenaan dengan penelitian yang akan segera dilaksanakan oleh peneliti, 

guru pengampu memberikan serangkaian data tentang kelas VIII B. Kemudian 

peneliti juga melakukan diskusi singkat dengan guru pengampu tentang kondisi 

kelas dan penyebaran tingkat kreativitas siswa di kelas penelitian. Dari hasil 

diskusi singkat tersebut, peneliti memperoleh data siswa yang memenuhi kriteria 

(tinggi, sedang, dan rendah) untuk dijadikan sebagi subjek penelitian. Data – data 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data siswa kelas VIII B beserta nilai 

Penilaian Harian, Penilaian Tugas Individu, dan Klasifikasi Kemampuan 

Matematika Siswa. 

Tabel 4.1 Data Siswa Kelas VIII B Beserta Penilaian Harian, Penilaian 

Tugas Individu, dan Klasifikasi Kemampuan Matematika Siswa     

Tabel Berlanjut  

No Inisial Nama 

Siswa 

Penilaian 

Harian 

Penilaian Tugas 

Individu  

Kategori 

1 AFLR 65 63 KMR 

2 ALM 84 82 KMS 

3 AF 62 65 KMR 

4 ARA 63 65 KMR 
5 ANA 95 92 KMT 
6 ANAF 75 78 KMS 
7 EZK 90 89 KMT 
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Lanjutan Tabel 4.1 

 

Keterangan: 

KMT: Kemampuan Matematika Tinggi 

KMS: Kemampuan Matematika Sedang 

KMR: Kemampuan Matematika Rendah 

 

Pengelompokan siswa dengan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan 

rendah didasarkan pada nilai Penilaian Harian, Penilaian Tugas Individu, dan 

pertimbangan dari guru mata pelajaran. 

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka terpilih 6 siswa untuk 

dijadikan subjek penelitian. Enam subjek penelitian tersebut terdiri dari 2 siswa 

berkemampuan matematika tinggi, 2 siswa berkemampuan matematika sedang, 

dan 2 siswa berkemampuan matematika rendah. 

 

8 HF 64 62 KMR 

9 IM 62 61 KMR 

10 IMU 88 89 KMT 

11 ISL  79 80 KMS 

12 MAM 60 64 KMR 
13 MNAA 62 63 KMR 

14 MAC 63 65 KMR 
15 MAI 64 62 KMR 

16 NF 79 78 KMS 
17 NAN 77 76 KMS 

18 NFA 75 75 KMS 
19 QA 80 78 KMS 

20 RAF 64 63 KMR 
21 RWC 58 60 KMR 

22 RNN 77 79 KMS 
23 RIR 78 77 KMS 

24 RAN 80 79 KMS 
25 SA 62 65 KMR 

26 TRF 87 89 KMT 

27 UDL 77 76 KMS 

28 VMN 88 89 KMT 
29 WAE 59 61 KMR 

30 IA 62 64 KMR 

31 SDW 83 80 KMS 
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Tabel 4.2 Data Subjek Penelitian 

No Inisial Subjek L/P Kategori 

1 ANA P Tinggi 

2 EZK L Tinggi 

3 ALM P Sedang 

4 SDW L Sedang 

5 WAE P Rendah 

6 RWC L Rendah 
 

Penelitian dilaksanakan hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pada jam pelajaran 

ke 3 – 4 (08.50 – 10.10 WIB). Pengambilan data dari tes dan wawancara 

dilaksanakan pada hari itu juga. Tahap pertama terlebih dahulu dilaksanakan tes 

dengan waktu yang telah ditentukan kemudian dilanjutkan tahap kedua dengan 

melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Sebelum pelaksanaan  penelitian  

tes  tertulis  peneliti memberikan  review  materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV). Tes diikuti oleh seluruh siswa kelas VIII B dengan alokasi 

waktu 40 menit dengan 3 butir soal tes. Hal ini dilakukan karena waktu yang 

diberikan untuk penelitian oleh pihak madrasah sangat terbatas sehingga 

mengharuskan seluruh siswa mengikuti tes yang diberikan. Selain itu, harapan 

dari peneliti adalah agar seluruh siswa paham tentang tes atau soal open ended 

yang diberikan. Jadi, tidak hanya subjek terpilih saja yang akan paham dengan tes 

atau soal open ended. 

Kemudian wawancara diikuti oleh 6 siswa berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya yaitu 2 orang mewakili siswa yang berkemampuan tinggi, 

2 orang mewakili siswa berkemampuan sedang, dan 2 orang mewakili siswa 

berkemampuan rendah. Subjek penelitian tersebut dipilih berdasarkan 

rekomendasi dari guru yaitu berdasarkan Penilaian Harian, Penilaian Tugas 

Individu, dan berdasarkan kemampuan matematika siswa. Selain itu siswa dipilih 



61 

 

juga berdasarkan keluwesan ketika berkomunikasi sehingga mempermudah 

peneliti ketika melakukan wawancara. 

Pukul 09.30 WIB siswa yang ditunjuk sebagai subjek penelitian telah selesai 

mengerjakan soal tes yang telah diberikan. Kemudian langsung dilanjutkan 

dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Untuk mempermudah 

peneliti dalam memahami data hasil wawancara, maka peneliti merekam hasil 

wawancara menggunakan alat perekam dan menyimpan kejadian selain suara 

yang tidak direkam menggunakan alat tulis. Pelaksanaan wawancara dilakukan di 

ruang kelas VIII B. 

2. Paparan Data Hasil Penelitian 

Setelah pelaksanaan tes dan wawancara, peneliti mengoreksi dan menganalisis 

hasil pekerjaan atau tes dan hasil wawancara dari keenam subjek penelitian. 

Jawaban siswa dianalisis untuk melihat tingkat kreativitas siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika tipe open ended pada materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Berdasarkan perpaduan hasil tes dan 

hasil wawancara, peneliti akan menyusun pengkategorian tingkat kreativitas siswa 

yang berpedoman pada Tabel 2.2 yang telah dibahas pada bab 2. 

a. Kelompok Kemampuan Matematika Tinggi 

1) Subjek dengan kode ANA 

Berdasarkan  hasil  tes  dan  wawancara  dengan  subjek  ANA, peneliti 

membuat analisis tentang kriteria tingkat kreativitas ANA sesuai dengan 

pedoman tingkat kreativitas berdasarkan pada komponen – komponen 

kreativitas yang telah disebutkan sebelumnya. Tahapan-tahapan yang 
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dilaksanakan oleh peneliti bisa dilihat pada sajian pembahasan temuan data 

berikut: 

Masalah 1 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 celana 

dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 210.000,00. Berapa 

uang yang harus di bayar Ana, jika ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju? 

Jawaban Masalah 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.1 Jawaban Masalah 1 Subjek ANA 

 

Pada jawaban ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa ANA sudah 

menyelesaikan masalah 1 dengan lengkap dan benar. Pada saat mengerjakan, 

langkah pertama yang ANA lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui 

(ANA11) dan ditanyakan (ANA12) dari masalah tersebut, kemudian dalam 

ANA11 

ANA12 

ANA13 

ANA14 

ANA15 

ANA16 
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penyelesaiannya ANA memisalkan harga celana dengan variabel   (rupiah) 

dan harga baju dengan variabel   (rupiah). Kemudian subjek menuliskan 

model matematikanya dari apa yang diketahui masalah tersebut yaitu harga 3 

celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00 sehingga ditulis          

       . Harga 1 celana dan 3 baju adalah Rp 210.000,00 sehingga ditulis 

                 (ANA13).  

Langkah selanjutnya ANA mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode substitusi (ANA14). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , ANA dapat mengetahui berapa harga 1 celana dan berapa 

harga 1 baju (ANA15). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 2 celana dan 1 

baju. Jadi, dari harga celana yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 2 dan 

harga baju yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian ANA menjumlahkan 

hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk nilai uang yang akan 

di bayar Ana (ANA16).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 1 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

ANA 

 

: Iya paham Bu, ini disuruh mencari berapa uang yang harus dibayar 

Ana,  jika ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju. Pertama memisalkan 

terlebih dahulu dengan variabel, dari apa yang diketahui pada masalah 

tersebut. Kemudian dituliskan model matematikanya, lalu mencari nilai 

variabel yang sudah dimisalkan tadi, dengan menggunakan metode 

penyelesaiannya. 

(kode ANA12, ANA13, dan ANA14) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

ANA : Ini  yang  diketahui  dari masalah tersebut adalah harga 3 celana dan 2 

baju adalah Rp 280.000,00  dan harga 1 celana dan 3 baju adalah Rp 

210.000,00. 

(kode ANA11) 

P          : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jawabanmu? 

ANA   : Ini bu dari nilai masing – masing variabel yang sudah dicari tadi, 

kemudian dikalikan dengan apa yang ditanyakan pada masalah 
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tersebut. Setelah itu, hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga 

bisa ketemu nilai uang yang harus dibayar Ana. 

(kode ANA15 dan ANA16) 

P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

ANA   : Iya ada Bu, metode penyelesaian pada materi SPLDV yang saya ketahui 

ada empat metode bu, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode 

campuran, dan  metode grafik. Pada masalah 1, saya menggunakan 

metode substitusi saja bu, tetapi saya akan menunjukkan dengan 

menggunakan metode lainnya yaitu metode eliminasi dan campuran 

yang hasil akhir jawabannya akan bernilai sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Jawaban Masalah 1 Subjek ANA 

Dengan Menggunakan Metode Eliminasi 

Gambar 4.3 Jawaban Masalah 1 Subjek ANA 

Dengan Menggunakan Metode Campuran  

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

ANA : Iya saya yakin Bu. 

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek ANA, terlihat bahwa ANA 

mampu menjelaskan hasil pekerjaannya dengan jelas. Dengan kata lain, ANA 
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fasih dalam memberikan jawabannya. ANA juga mampu menjelaskan serta 

mengerjakan dengan cara yang berbeda selain dari jawaban yang telah 

dituliskan pada lembar jawaban, di mana hal ini memenuhi komponen 

fleksibilitas. Dalam masalah ini, komponen kreativitas yang dipenuhi oleh 

ANA adalah kefasihan dan fleksibilitas. Sehingga untuk masalah 1 tingkat 

kreativitas  subjek ANA ada pada tingkat 3. 

Masalah 2 

Rizal membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Sedangkan 

Diki membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 

15.000,00. Apabila Kurnia ingin membeli 9 buku dan 7 pensil di toko yang 

sama berapa uang yang harus dibayar oleh Kurnia? 

Jawaban Masalah 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Jawaban Masalah 2 Subjek ANA 

ANA21 

ANA22 

ANA23 

ANA24 

ANA25 

ANA26 
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Pada jawaban ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa ANA sudah 

menyelesaikan masalah 2 dengan lengkap dan benar. Pada saat mengerjakan, 

langkah pertama yang ANA lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui 

(ANA21) dan ditanyakan (ANA22) dari masalah tersebut, kemudian dalam 

penyelesaiannya ANA memisalkan harga buku dengan variabel   (rupiah) 

dan harga pensil dengan variabel   (rupiah). Kemudian subjek menuliskan 

model matematikanya dari apa yang diketahui masalah tersebut yaitu Harga 4 

buku dan 3 pensil adalah Rp 11.000,00 sehingga ditulis                . 

Harga 7 buku dan 1 pensil adalah Rp 15.000,00 sehingga ditulis         

       (ANA23). 

Langkah selanjutnya ANA mencari nilai variabel   dan   dengan 

menggunakan metode eliminasi (ANA24). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , ANA dapat mengetahui berapa harga 1 buku dan berapa 

harga 1 pensil (ANA25). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 9 buku dan 7 

pensil. Jadi, dari harga buku yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 9 

dan harga pensil yang sudah diketahui dikalikan 7, kemudian ANA 

menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk nilai 

uang yang akan di bayar Kurnia (ANA26).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 2 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

ANA 

 

: Iya paham Bu, ini disuruh mencari berapa uang yang harus dibayar 

Kurnia,  jika ia ingin membeli 9 buku dan 7 pensil. Pertama memisalkan 

terlebih dahulu dengan variabel, dari apa yang diketahui pada masalah 

tersebut. Kemudian dituliskan model matematikanya, lalu mencari nilai 

variabel yang sudah dimisalkan tadi, dengan menggunakan metode 

penyelesaiannya. Caranya sama dengan masalah 1, hanya saja saya 
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memisalkan yang diketahui pada masalah tersebut menggunakan 

variabel a dan b, agar lebih bervariasi bu, dan untuk masalah 2 ini 

metode yang saya gunakan adalah metode eliminasi. 

(kode ANA22, ANA23, dan ANA24) 

P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

ANA : Ini  yang  diketahui  dari masalah tersebut adalah Rizal membeli  4 buku 

dan 3 pensil dengan harga  Rp 11.000,00. Sedangkan Diki membeli 7 

buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 15.000,00. 

(kode ANA21) 
P          : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jawabanmu? 

ANA   : Ini bu dari nilai masing – masing variabel yang sudah dicari tadi, 

kemudian dikalikan dengan apa yang ditanyakan pada masalah tersebut. 

Setelah itu, hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga bisa 

ketemu nilai uang yang harus dibayar Kurnia. 

 (kode ANA25 dan ANA26) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

ANA   : Iya ada Bu, metode penyelesaian pada masalah tersebut bisa juga 

dengan menggunakan metode lainnya, yang hasil  akhir jawabannya 

akan bernilai sama. Saya akan menunjukkan cara menyelesaikan 

masalah tersebut dengan metode substitusi  dan metode campuran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Jawaban Masalah 2 Subjek ANA 

Dengan Menggunakan Metode Substitusi 
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Gambar 4.6 Jawaban Masalah 2 Subjek ANA 

Dengan Menggunakan Metode Campuran 

 
 

 

 

 

 

 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

ANA : Iya saya yakin Bu. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa ANA mampu 

menjelaskan jawaban yang diberikan dengan jelas atau fasih dalam 

memberikan jawaban. Selain itu, ANA juga mampu memberikan jawaban 

selain jawaban yang telah dituliskan pada lembar jawaban yang menurutnya 

sesuai dengan pertanyaan pada soal tes yaitu pada petikan wawancara. 

Dengan demikian, ANA memenuhi komponen fleksibilitas. Dalam masalah 

ini, komponen kreativitas yang dipenuhi oleh ANA adalah kefasihan dan 

fleksibilitas, karena dia mampu menjelaskan jawaban yang diberikan dan 

mampu memberikan jawaban lain. Oleh karena itu, untuk masalah 2 tingkat 

kreativitas ANA ada pada tingkat 3. 
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Masalah 3 

Harga 2 kg apel dan 3 kg mangga Rp 29.000,00. Jika harga 1 kg apel dan 4 

kg mangga Rp 27.000,00. Maka berapa harga 1 kg apel dan 1 kg mangga? 

Jawaban Masalah 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.7 Jawaban Masalah 3 Subjek ANA 

 

 Pada jawaban ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa ANA sudah 

menyelesaikan masalah 3 dengan lengkap dan benar. Pada saat mengerjakan, 

langkah pertama yang ANA lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui 

(ANA31) dan ditanyakan (ANA32) dari masalah tersebut, kemudian dalam 

penyelesaiannya ANA memisalkan harga apel dengan variabel   (rupiah) dan 

harga mangga dengan variabel   (rupiah). Kemudian subjek menuliskan 

ANA31 

ANA32 

ANA33 

ANA34 

ANA35 

ANA36 
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model matematikanya dari apa yang diketahui masalah tersebut yaitu Harga 2 

kg apel dan 3 kg mangga adalah Rp 29.000,00 sehingga ditulis          

      . Harga 1 kg apel dan 4 kg mangga adalah Rp 27.000,00 sehingga 

ditulis               (ANA33). 

 Langkah selanjutnya ANA mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode campuran (ANA34). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , ANA dapat mengetahui berapa harga 1 kg apel dan berapa 

harga 1 kg mangga (ANA35). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 1 kg apel 

dan 1 kg mangga. Jadi, dari harga apel yang sudah diketahui tadi dikalikan 

dengan 1 dan harga mangga yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian 

ANA menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk 

harga 1 kg apel dan 1 kg mangga (ANA36).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 3 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

ANA 

 

: Iya paham Bu, ini disuruh mencari berapa 1 kg apel dan 1 kg mangga. 

Untuk masalah 3 ini sebenarnya cara penyelesaiaannya sama dengan 

masalah 1 dan  2 yaitu apa yang diketahui pada masalah tersebut 

dimisalkan terlebih dahulu dengan variabel. Kemudian dituliskan model 

matematikanya, lalu mencari nilai variabel yang sudah dimisalkan tadi, 

dengan menggunakan metode penyelesaiannya. Dan variabel yang saya 

gunakan pada masalah 3 ini untuk permisalan adalah variabel p dan q , 

karena saya ingin dari masalah 1, 2, dan 3 variabelnya bervariasi, tidak 

selalu monoton dengan variabel itu itu saja bu. Setelah itu, metode 

penyelesaian yang saya gunakan untuk masalah 3 adalah metode 

campuran. 

(kode ANA32, ANA33, dan ANA34) 

P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

ANA : Dari masalah tersebut yang diketahui adalah harga 2 kg apel dan 3 kg 

mangga Rp 29.000,00. Dan harga 1 kg apel dan 4 kg mangga Rp 

27.000,00. 

(kode ANA31) 

P        : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jawabanmu? 

ANA   : Jadi begini Bu, dari nilai masing – masing variabel yang sudah dicari 

tadi, kemudian dikalikan dengan apa yang ditanyakan pada masalah 
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tersebut. Setelah itu, hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga 

bisa ketemu harga 1 kg apel dan 1 kg mangga. 

(kode ANA35 dan ANA36) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

ANA   : Iya ada Bu, metode penyelesaian pada masalah tersebut bisa juga 

dengan menggunakan metode lainnya, yang hasil  akhir jawabannya 

akan bernilai sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Jawaban Masalah 3 Subjek ANA 

Dengan Menggunakan Metode Eliminasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Jawaban Masalah 3 Subjek ANA 

Dengan Menggunakan Metode Substitusi 
 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

ANA : Iya saya yakin Bu. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa ANA menjelaskan 

jawabannya dengan baik. Selain itu, ANA juga mampu memberikan jawaban 

dengan menggunakan metode yang berbeda, dengan hasil akhir jawaban 

bernilai sama, dari apa yang telah dituliskan di lembar jawabannya. Dengan 

demikian, ANA memenuhi komponen fleksibilitas. Dalam masalah ini, 

komponen kreativitas yang dipenuhi oleh ANA adalah kefasihan dan 

fleksibilitas, karena dia mampu menjelaskan jawaban yang diberikan dan 

mampu memberikan jawaban lain. Oleh karena itu, untuk masalah 3 tingkat 

kreativitas ANA ada pada tingkat 3. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan untuk tingkat kreativitas siswa 

disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 4.3 Tingkat Kreativitas ANA 

Masalah Komponen 

Kreatif Yang 

Dipenuhi 

Tingkat 

Kreativitas 

Siswa 

Kesimpulan 

Umum 

1. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

Kesimpulan 

tingkat 

kreativitas ANA 

adalah tingkat 3 

(Kreatif) 

2. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

3. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

 

2) Subjek dengan kode EZK 

 Berdasarkan  hasil  tes  dan  wawancara  dengan  subjek  EZK, peneliti 

membuat analisis tentang kriteria tingkat kreativitas EZK sesuai dengan 

pedoman tingkat kreativitas berdasarkan pada komponen – komponen 

kreativitas yang telah disebutkan sebelumnya. Tahapan-tahapan yang 
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dilaksanakan oleh peneliti bisa dilihat pada sajian pembahasan temuan data 

berikut: 

Masalah 1 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 celana 

dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 210.000,00. Berapa 

uang yang harus di bayar Ana, jika ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju? 

Jawaban Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Jawaban Masalah 1 Subjek EZK 

 

 Pada jawaban masalah 1, secara singkat peneliti mengamati bahwa EZK 

sudah menyelesaikan masalah dengan lengkap dan benar. EZK 

EZK11 

EZK12 

EZK13 

EZK14 

EZK15 

EZK16 
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menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah – langkah secara terperinci. 

Pada saat mengerjakan, langkah pertama yang EZK lakukan adalah 

menuliskan apa yang diketahui (EZK11) dan ditanyakan (EZK12) dari 

masalah tersebut, kemudian dalam penyelesaiannya EZK memisalkan harga 

celana dengan variabel   (rupiah) dan harga baju dengan variabel   (rupiah). 

Kemudian subjek menuliskan model matematikanya dari apa yang diketahui 

masalah tersebut yaitu harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00 

sehingga ditulis                 . Harga 1 celana dan 3 baju adalah Rp 

210.000,00 sehingga ditulis                 . Subjek menuliskan 

                 merupakan persamaan ke 1 dan                 

merupakan persamaan ke 2 (EZK13).  

 Langkah selanjutnya EZK mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode eliminasi (EZK14). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , EZK dapat mengetahui berapa harga 1 celana dan berapa 

harga 1 baju (EZK15). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 2 celana dan 1 

baju. Jadi, dari harga celana yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 2 dan 

harga baju yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian EZK menjumlahkan 

hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk nilai uang yang akan 

di bayar Ana (EZK16).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 1 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

EZK : Iya paham, ini disuruh mencari berapa uang yang harus dibayar Ana, 

jika ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju. Jadi dimisalkan terlebih 

dahulu dengan variabel, dari apa yang diketahui pada masalah  

tersebut. Kemudian dituliskan model matematikanya, lalu mencari nilai 
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masing – masing variabel, dengan menggunakan metode eliminasi. 

( kode EZK12, EZK13, dan EZK14 ) 

P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

EZK : Yang  diketahui  dari masalah tersebut adalah harga 3 celana dan 2 baju 

adalah Rp 280.000,00  dan harga 1 celana dan 3 baju adalah Rp 

210.000,00. 

(kode EZK11) 

P          : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jawabanmu? 

EZK : Setelah  nilai masing – masing variabel sudah ketemu, selanjutnya 

dikalikan dengan apa yang ditanyakan pada masalah tersebut. 

Kemudian dari hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga bisa 

ketemu nilai uang yang harus dibayar Ana. 

(kode EZK15 dan EZK16) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

EZK     : Iya ada Bu, metode penyelesaian pada materi SPLDV yang saya ketahui 

ada metode substitusi, metode  eliminasi, metode campuran,   dan  

metode grafik. Dan untuk masalah 1  ini, saya menggunakan metode 

eliminasi saja bu, tetapi saya akan mencoba dengan menggunakan 

metode lainnya yang hasil akhir jawabannya  akan bernilai  sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Jawaban Masalah 1 Subjek EZK 

Dengan Menggunakan Metode Substitusi 
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Gambar 4.12  Jawaban Masalah 1 Subjek EZK 

Dengan Menggunakan Metode Campuran 

 
 

P5 : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

EZK : Saya yakin Bu. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek EZK, terlihat bahwa EZK 

mampu menjelaskan hasil pekerjaannya dengan jelas. Dengan kata lain, EZK 

fasih dalam memberikan jawabannya. EZK juga mampu menjelaskan serta 

mengerjakan dengan cara yang berbeda selain dari jawaban yang telah 

dituliskan pada lembar jawaban, di mana hal ini memenuhi komponen 

fleksibilitas. Dalam masalah  ini, komponen kreativitas yang dipenuhi oleh 

EZK adalah kefasihan dan fleksibilitas. Oleh karena itu, untuk masalah 1 

tingkat kreativitas  subjek EZK ada pada tingkat 3. 
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Masalah 2 

Rizal membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Sedangkan 

Diki membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 

15.000,00. Apabila Kurnia ingin membeli 9 buku dan 7 pensil di toko yang 

sama berapa uang yang harus dibayar oleh Kurnia? 

Jawaban Masalah 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.13 Jawaban Masalah 2 Subjek EZK 

 

EZK21 

EZK22 

EZK23 

EZK24 

EZK25 

EZK26 
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Pada jawaban ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa EZK sudah 

menyelesaikan masalah 2 dengan lengkap dan benar. Pada saat mengerjakan, 

langkah pertama yang EZK lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui 

(EZK21) dan ditanyakan (EZK22) dari masalah tersebut, kemudian dalam 

penyelesaiannya EZK memisalkan harga buku dengan variabel   (rupiah) dan 

harga pensil dengan variabel   (rupiah). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya dari apa yang diketahui masalah tersebut yaitu Harga 4 buku 

dan 3 pensil adalah Rp 11.000,00 sehingga ditulis                . 

Harga 7 buku dan 1 pensil adalah Rp 15.000,00 sehingga ditulis        

      . Subjek menuliskan                 merupakan persamaan ke 1 

dan               merupakan persamaan ke 2 (EZK23). 

 Langkah selanjutnya EZK mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode campuran (EZK24). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , EZK dapat mengetahui berapa harga 1 buku dan berapa 

harga 1 pensil (EZK25). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 9 buku dan 7 

pensil. Jadi, dari harga buku yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 9 

dan harga pensil yang sudah diketahui dikalikan 7, kemudian EZK 

menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk nilai 

uang yang akan di bayar Kurnia (EZK26).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P   : Apakah kamu paham dengan masalah 2 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

EZK : Iya saya paham Bu,dari masalah ini disuruh mencari berapa uang yang 

harus dibayar Kurnia, jika ia ingin membeli 9 buku dan 7 

pensil.Langkah pertama yang saya lakukan, dimisalkan terlebih dahulu 

dengan variabel, dari apa yang diketahui pada masalah tersebut. 
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Langkah kedua, dituliskan model matematikanya, lalu mencari nilai 

variabel yang sudah dimisalkan tadi, dengan menggunakan metode 

penyelesaiannya. Variabel yang saya gunakan pada masalah 2 ini yaitu 

variabel x dan y. Dan metode penyelesaian  yang saya gunakan untuk 

adalah metode campuran. 

(kode EZK22, EZK23, dan EZK24) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

EZK : Pada masalah tersebut yang diketahui adalah Rizal membeli  4 buku dan 

3 pensil dengan harga  Rp 11.000,00. Sedangkan Diki membeli 7 buku 

dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 15.000,00. 

(kode EZK21) 

P         : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jawabanmu? 

EZK : Dari nilai masing – masing variabel yang sudah dicari tadi, kemudian 

dikalikan dengan apa yang ditanyakan pada masalah tersebut. Setelah 

itu, hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga bisa ketemu nilai 

uang yang harus dibayar Kurnia. 

(kode EZK25 dan EZK26) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

EZK     : Iya ada Bu, metode penyelesaian pada masalah tersebut bisa juga 

dengan menggunakan metode lainnya, yang hasil akhir jawabannya 

akan bernilai sama. Saya akan menunjukkan cara menyelesaikan 

masalah tersebut dengan metode eliminasi dan metode substitusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14  Jawaban Masalah 2 Subjek EZK 

Dengan Menggunakan Metode Eliminasi 
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Gambar 4.15  Jawaban Masalah 2 Subjek EZK 

Dengan Menggunakan Metode Substitusi 

 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

EZK : Saya yakin Bu. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa EZK mampu 

menjelaskan jawaban yang diberikan dengan jelas atau fasih dalam 

memberikan jawaban.Selain itu, EZK juga mampu memberikan jawaban 

selain jawaban yang telah dituliskan pada lembar jawaban yang menurutnya 

sesuai dengan pertanyaan pada soal tes. Dengan demikian, EZK memenuhi 

komponen fleksibilitas. Dalam masalah ini, komponen kreativitas yang 

dipenuhi oleh EZK adalah kefasihan dan fleksibilitas, karena dia mampu 

menjelaskan jawaban yang diberikan dan mampu memberikan jawaban lain. 

Oleh karena itu, untuk masalah 2 tingkat kreativitas EZK ada pada tingkat 3. 
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Masalah 3 

Harga 2 kg apel dan 3 kg mangga Rp 29.000,00. Jika harga 1 kg apel dan 4 

kg mangga Rp 27.000,00. Maka berapa harga 1 kg apel dan 1 kg mangga ? 

Jawaban Masalah 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Gambar 4.16  Jawaban Masalah 3 Subjek EZK 

Pada jawaban ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa EZK sudah 

menyelesaikan masalah 3 dengan lengkap dan benar. Dalam menyelesaikan 

masalah tersebut EZK tidak mengalami kesulitan apapun, subjek 

menyelesaikan masalah dengan langkah – langkah yang terperinci. Pada saat 

mengerjakan, langkah pertama yang EZK lakukan adalah menuliskan apa 

yang diketahui (EZK31) dan ditanyakan (EZK32) dari masalah tersebut, 

kemudian dalam penyelesaiannya EZK memisalkan harga apel dengan 

variabel   (rupiah) dan harga mangga dengan variabel   (rupiah). Kemudian 

EZK31 

EZK32 

EZK33 

EZK34 

EZK35 

EZK36 
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subjek menuliskan model matematikanya dari apa yang diketahui masalah 

tersebut yaitu Harga 2 kg apel dan 3 kg mangga adalah Rp 29.000,00 

sehingga ditulis                . Harga 1 kg apel dan 4 kg mangga 

adalah Rp 27.000,00 sehingga ditulis              . Subjek menuliskan 

                merupakan persamaan ke 1 dan              

merupakan persamaan ke 2 (EZK33).  

 Langkah selanjutnya EZK mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode substitusi (EZK34). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , EZK dapat mengetahui berapa harga 1 kg apel dan berapa 

harga 1 kg mangga (EZK35). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 1 kg apel 

dan 1 kg mangga. Jadi, dari harga apel yang sudah diketahui tadi dikalikan 

dengan 1 dan harga mangga yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian 

EZK menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk 

harga 1 kg apel dan 1 kg mangga (EZK36).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P    : Apakah kamu paham dengan masalah 3 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

EZK : Iya saya paham Bu, disuruh mencari berapa harga 1 kg apel dan 1 kg 

mangga. Untuk masalah 3 ini sebenarnya cara penyelesaiaannya sama 

dengan masalah 1 dan 2 yaitu apa yang diketahui pada masalah tersebut 

dimisalkan terlebih dahulu dengan variabel. Kemudian dituliskan model 

matematikanya, lalu mencari nilai variabel yang sudah dimisalkan tadi, 

dengan menggunakan metode penyelesaiannya. Dan variabel yang saya 

gunakan pada masalah 3 ini untuk permisalan adalah variabel a dan b. 

Setelah itu, metode penyelesaian yang saya gunakan adalah metode 

substitusi. 

(kode EZK32, EZK33, dan EZK34) 

P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

EZK : Dari masalah tersebut yang diketahui adalah harga 2 kg apel dan 3 kg 

mangga  Rp 29.000,00. Dan harga 1 kg apel dan 4 kg mangga Rp 

27.000,00. 

(kode EZK31) 
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P          : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

EZK : Oh iya bu, dari masing – masing variabel yang sudah saya cari tadi, 

kemudian dikalikan dengan apa yang ditanyakan pada masalah tersebut. 

Setelah itu, hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga bisa 

ketemu harga 1 kg apel dan 1 kg mangga. 

(kode EZK35 dan EZK36) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

EZK     : Iya ada Bu, metode penyelesaian pada masalah tersebut bisa juga 

dengan menggunakan metode lainnya, yang hasil akhir jawabannya 

akan bernilai sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17  Jawaban Masalah 3 Subjek EZK 

Dengan Menggunakan Metode Eliminasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18  Jawaban Masalah 3 Subjek EZK 

Dengan Menggunakan Metode Campuran 
 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

EZK : Yakin Bu. 
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 Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa EZK menjelaskan 

jawabannya dengan baik atau fasih. Selain itu, EZK juga mampu memberikan 

jawaban dengan menggunakan metode yang berbeda (fleksibel), dengan hasil 

akhir jawaban bernilai sama, dari apa yang telah dituliskan di lembar 

jawabannya. Dengan kata lain, EZK memenuhi komponen fleksibilitas. 

Dalam masalah ini, komponen kreativitas yang dipenuhi oleh EZK adalah 

kefasihan dan fleksibilitas, karena dia mampu menjelaskan jawaban yang 

diberikan dan mampu memberikan jawaban lain. Oleh karena itu, untuk 

masalah 3 tingkat kreativitas EZK ada pada tingkat 3. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan untuk tingkat kreativitas siswa 

disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 4.4 Tingkat Kreativitas EZK 

Masalah Komponen 

Kreatif Yang 

Dipenuhi 

Tingkat 

Kreativitas 

Siswa 

Kesimpulan 

Umum 

1. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

Kesimpulan 

tingkat 

kreativitas EZK 

adalah tingkat 3 

(Kreatif) 

2. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

3. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

 

b. Kelompok Kemampuan Matematika Sedang  

1) Subjek dengan kode ALM 

 Berdasarkan  hasil  tes  dan  wawancara  dengan  subjek  ALM, peneliti 

membuat analisis tentang kriteria tingkat kreativitas ALM sesuai dengan 

pedoman tingkat kreativitas berdasarkan pada komponen – komponen 

kreativitas yang telah disebutkan sebelumnya. Tahapan-tahapan yang 
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dilaksanakan oleh peneliti bisa dilihat pada sajian pembahasan temuan data 

berikut: 

Masalah  1 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 celana 

dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 210.000,00. Berapa 

uang yang harus di bayar Ana, jika ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju?  

Jawaban Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.19 Jawaban Masalah 1 Subjek ALM 

Pada jawaban yang diberikan ALM, secara singkat peneliti mengamati 

bahwa subjek menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah – langkah 

metode penyelesaiannya sudah tepat, namun ALM kurang teliti dalam 

mengoperasikan perkalian pada hasil akhir jawabannya, sehingga membuat 

ALM11 

ALM12 

ALM13 

ALM14 

ALM15 

ALM16 
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jawaban tersebut belum sempurna. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang ALM lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui (ALM11) dan 

ditanyakan (ALM12) dari masalah tersebut, kemudian dalam penyelesaiannya 

ALM memisalkan harga celana dengan variabel   (rupiah) dan harga baju 

dengan variabel   (rupiah). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya dari apa yang diketahui masalah tersebut yaitu harga 3 celana 

dan 2 baju adalah Rp 280.000,00 sehingga ditulis                 . 

Harga 1 celana dan 3 baju adalah Rp 210.000,00 sehingga ditulis          

       . Subjek menuliskan                  merupakan persamaan 

ke 1 dan                 merupakan persamaan ke 2 (ALM13).  

Langkah selanjutnya ALM mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode eliminasi (ALM14). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , ALM dapat mengetahui berapa harga 1 celana dan berapa 

harga 1 baju (ALM15). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 2 celana dan 1 

baju. Jadi, dari harga celana yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 2 dan 

harga baju yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian ALM menjumlahkan 

hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk nilai uang yang akan 

di bayar Ana. Namun pada hasil akhir jawabannya, ALM kurang teliti dalam 

operasi perkalian tersebut (ALM16).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 1 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

ALM : Iya saya paham, dari masalah tersebut disuruh mencari berapa uang 

yang harus dibayar Ana, jika ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju. 

Langkah pertama yang saya lakukan adalah apa yang diketahui dari 

masalah tersebut dimisalkan terlebih dahulu dengan menggunakan 
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variabel x dan y. Selanjutnya, saya tuliskan model matematikanya, lalu 

mencari nilai variabel dengan cara mengeliminasi salah satu variabel 

tersebut, kemudian berlanjut mengeliminasi variabel yang lainnya. 

(kode ALM12, ALM13, dan ALM14) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

ALM : Diketahui harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00  dan harga 1 

celana dan 3 baju adalah Rp 210.000,00. 

(kode ALM11) 

P        : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

ALM : Setelah  nilai variabel x dan y sudah ketemu, lalu dikalikan dengan apa 

yang ditanyakan pada masalah tersebut. Kemudian dari hasil perkalian 

tersebut saya jumlahkan, sehingga bisa ketemu nilai uang yang harus 

dibayar Ana. 

(kode ALM15 dan ALM16) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

ALM     : Iya ada Bu, saya akan menunjukkan metode penyelesaian SPLDV 

lainnya, yang hasil akhir jawabannya nanti sama bu, dan untuk masalah 

1 ini saya baru sadar, kalau saya kurang teliti dalam mengoperasikan 

perkalian pada akhir jawaban sehingga membuat jawaban saya kurang 

tepat bu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20  Jawaban Masalah 1 Subjek ALM 

Dengan Menggunakan Metode Campuran 
 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

ALM : Iya yakin Bu. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek ALM, terlihat bahwa ALM 

mampu menjelaskan hasil pekerjaannya dengan jelas yaitu pada petikan 

wawancara (ALM1), (ALM2), dan (ALM3). Dengan kata lain, ALM fasih 

dalam memberikan jawabannya. ALM juga mampu menjelaskan serta 

mengerjakan dengan cara yang berbeda selain dari jawaban yang telah 

dituliskan pada lembar jawaban tersebut, yaitu pada petikan wawancara 
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(ALM4), di mana hal ini memenuhi komponen fleksibilitas. Meskipun ALM 

kurang teliti dalam mengoperasikan perkalian ketika menyelesaikan masalah 

nomor 1 ini, pada akhir hasil jawabannya. Dalam masalah  ini, komponen 

kreativitas yang dipenuhi oleh ALM adalah kefasihan dan fleksibilitas. Oleh 

karena itu, untuk masalah 1 tingkat kreativitas  subjek ALM ada pada tingkat 

3. 

Masalah 2 

Rizal membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Sedangkan 

Diki membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 

15.000,00. Apabila Kurnia ingin membeli 9 buku dan 7 pensil di toko yang 

sama berapa uang yang harus dibayar oleh Kurnia? 

Jawaban Masalah 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Jawaban Masalah 2 Subjek ALM 

ALM21 

ALM22 

ALM23 

ALM24 

ALM25 

ALM26 
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Pada jawaban yang diberikan ALM ini, secara singkat peneliti mengamati 

bahwa subjek sudah menyelesaikan masalah 2 dengan lengkap dan benar. 

Pada saat mengerjakan, langkah pertama yang ALM lakukan adalah 

menuliskan apa yang diketahui (ALM21) dan ditanyakan (ALM22) dari 

masalah tersebut, kemudian dalam penyelesaiannya ALM memisalkan harga 

buku dengan variabel   (rupiah) dan harga pensil dengan variabel   (rupiah). 

Kemudian subjek menuliskan model matematikanya dari apa yang diketahui 

masalah tersebut yaitu Harga 4 buku dan 3 pensil adalah Rp 11.000,00 

sehingga ditulis                . Harga 7 buku dan 1 pensil adalah Rp 

15.000,00 sehingga ditulis              . Subjek menuliskan     

            merupakan persamaan ke 1 dan               

merupakan persamaan ke 2 (ALM23).  

Langkah selanjutnya ALM mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode campuran. Subjek mengeliminasi salah satu variabel 

terlebih dahulu yaitu variabel  , maka akan diperoleh nilai variabel  , 

kemudian untuk mencari nilai variabel   dengan cara mensubstitusikan nilai 

variabel   kedalam salah satu persamaan dari masalah tersebut (ALM24). 

Setelah mengetahui nilai dari variabel   dan  , ALM dapat mengetahui 

berapa harga 1 buku dan berapa harga 1 pensil (ALM25). Pertanyaan 

selanjutnya yaitu harga 9 buku dan 7 pensil. Jadi, dari harga buku yang sudah 

diketahui tadi dikalikan dengan 9 dan harga pensil yang sudah diketahui 

dikalikan 7, kemudian ALM menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut 

sehingga bisa ketemu untuk nilai uang yang akan di bayar Kurnia (ALM26).  
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Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 2 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

ALM : Iya saya paham, dari masalah ini disuruh mencari berapa uang yang 

harus dibayar Kurnia, jika ia ingin membeli 9 buku dan 7 

pensil.Langkah pertama yang saya lakukan, memisalkan terlebih 

dahulu apa yang diketahui pada masalah tersebut, saya 

memisalkannya dengan variabel x dan y. Langkah kedua, saya tuliskan 

model matematikanya, lalu untuk mencari nilai masing – masing 

variabel, saya menggunakan metode campuran, yaitu dengan 

mengeliminasi varibael x dahulu  untuk mengetahui nilai dari variabel 

y, kemudian untuk mencari nilai variabel x maka, nilai variabel y 

tersebut disubstitusikan kedalam salah satu persamaan yang ada pada 

masalah tersebut.  

(kode ALM22, ALM23, dan ALM24) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

ALM : Pada masalah tersebut yang diketahui adalah Rizal membeli  4 buku 

dan 3 pensil dengan harga  Rp 11.000,00. Sedangkan Diki membeli 7 

buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 15.000,00. 

(kode ALM21) 
P          : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

ALM : Setelah  nilai masing – masing sudah ketemu, lalu dikalikan dengan 

apa yang ditanyakan pada masalah tersebut. Kemudian dari hasil 

perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga bisa ketemu nilai uang 

yang harus dibayar Kurnia. 

(kode ALM25 dan ALM26) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

ALM     : Iya ada Bu, metode penyelesaian pada masalah tersebut bisa juga 

dengan menggunakan metode lainnya, yang hasil akhir jawabannya 

akan bernilai sama. Saya akan menunjukkan cara menyelesaikan  

masalah tersebut dengan metode eliminasi saja bu, sebenarnya bisa 

juga dengan menggunakan metode substitusi, hanya saja substitusi 

langkah penyelesaiannya terlalu rumit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Jawaban Masalah 2 Subjek ALM 

Dengan Menggunakan Metode Eliminasi 
 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

ALM : Yakin Bu. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ALM, terlihat bahwa subjek 

mampu menjelaskan jawaban yang diberikan dengan jelas dalam memberikan 

jawaban. Selain itu, ALM juga mampu memberikan jawaban berbeda 

(fleksibel), selain jawaban yang telah dituliskan pada lembar jawaban yang 

menurutnya sesuai dengan pertanyaan pada soal tes. Dengan demikian, ALM 

memenuhi komponen fleksibilitas. Dalam masalah ini, komponen kreativitas 

yang dipenuhi oleh ALM adalah kefasihan dan fleksibilitas, karena dia 

mampu menjelaskan jawaban yang diberikan dan mampu memberikan 

jawaban yang berbeda. Oleh karena itu, untuk masalah 2 tingkat kreativitas 

ALM ada pada tingkat 3. 

Masalah 3 

Harga 2 kg apel dan 3 kg mangga Rp 29.000,00. Jika harga 1 kg apel dan 4 

kg mangga Rp 27.000,00. Maka berapa harga 1 kg apel dan 1 kg mangga? 

Jawaban Masalah 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Jawaban Masalah 3 Subjek ALM 

ALM31 

ALM32 

ALM33 

ALM34 

ALM35 

ALM36 
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Pada jawaban ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa ALM sudah 

menyelesaikan masalah  3 dengan lengkap dan benar. Namun ada kesalahan 

yang sama terulang kembali, subjek kurang teliti dalam pengoperasian 

perhitungan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama yang ALM lakukan 

adalah menuliskan apa yang diketahui (ALM31) dan ditanyakan (ALM32) 

dari masalah tersebut, kemudian dalam penyelesaiannya ALM memisalkan 

harga apel dengan variabel   (rupiah) dan harga mangga dengan variabel   

(rupiah). Kemudian subjek menuliskan model matematikanya dari apa yang 

diketahui masalah tersebut yaitu Harga 2 kg apel dan 3 kg mangga adalah Rp 

29.000,00 sehingga ditulis                . Harga 1 kg apel dan 4 kg 

mangga adalah Rp 27.000,00 sehingga ditulis              . Subjek 

menuliskan                 merupakan persamaan ke 1 dan       

       merupakan persamaan ke 2 (ALM33).  

Langkah selanjutnya ALM mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode eliminasi (ALM34). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , ALM dapat mengetahui berapa harga 1 kg apel dan berapa 

harga 1 kg mangga (ALM35). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 1 kg apel 

dan 1 kg mangga. Jadi, dari harga apel yang sudah diketahui tadi dikalikan 

dengan 1 dan harga mangga yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian 

ALM menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk 

harga 1 kg apel dan 1 kg mangga.  
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Pada hasil akhir jawabannya, kesalahan ALM terulang kembali seperti 

masalah 1, subjek kurang teliti dalam pengoperasian perhitungan, sehingga 

membuat jawabannya kurang tepat (ALM36). 

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 3 ini? Coba jelaskan 

bagaimana kamu menyelesaikannya! 

ALM : Iya paham Bu, disuruh mencari berapa harga 1 kg apel dan 1 kg 

mangga. Untuk masalah 3 ini cara penyelesaiaannya sama dengan 

masalah 1 dan 2 yaitu dimisalkan dahulu, kemudian dituliskan model 

matematikanya, lalu mencari nilai dari masing – masing variabel 

dengan menggunakan metode eliminasi. 

(kode ALM31, ALM32, dan ALM33) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

ALM : Dari masalah tersebut yang diketahui adalah harga 2 kg apel dan 3 

kg mangga Rp 29.000,00. Dan harga 1 kg apel dan 4 kg mangga Rp 

27.000,00. 

(kode ALM31) 

P          : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

ALM : Hasil dari eliminasi tadi, saya dapat mengetahui nilai dari variabel x 

dan variabel y. Setelah itu,dikalikan dengan apa yang ditanyakan 

dalam masalah tersebut, lalu hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, 

sehingga bisa ketemu harga 1 kg apel dan 1 kg mangga. 

(kode ALM35 dan ALM36) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

ALM     : Iya ada Bu, metode penyelesaian pada masalah tersebut bisa juga 

dengan menggunakan metode lainnya, yang hasil akhir jawabannya 

akan bernilai sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Jawaban Masalah 3 Subjek ALM 

Dengan Menggunakan Metode Substitusi 
 

(P5) : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

(ALM5) : Yakin Bu. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa ALM menjelaskan 

jawabannya dengan baik atau fasih. Selain itu, ALM juga mampu 

menunjukkan jawaban dengan menggunakan metode yang berbeda, dengan 

hasil akhir jawaban bernilai sama, dari apa yang telah dituliskan di lembar 

jawabannya. Dengan kata lain, ALM memenuhi komponen fleksibilitas. 

Meskipun ALM dalam menyelesaikan masalah 3 ini, melakukan kesalahan 

lagi seperti masalah 1 yaitu kurang teliti dalam pengoperasian perhitungan 

pada hasil akhir jawabannya. Dalam masalah ini, komponen kreativitas yang 

dipenuhi oleh ALM adalah kefasihan dan fleksibilitas, karena dia mampu 

menjelaskan jawaban yang diberikan dan mampu memberikan jawaban lain. 

Dari masalah 3 tingkat kreativitas ALM ada pada tingkat 3. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan untuk tingkat kreativitas siswa 

disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 4.5 Tingkat Kreativitas ALM 

Masalah Komponen 

Kreatif Yang 

Dipenuhi 

Tingkat 

Kreativitas 

Siswa 

Kesimpulan 

Umum 

1. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

Kesimpulan 

tingkat 

kreativitas ALM 

adalah tingkat 3 

(Kreatif) 

2. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

3. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

 

2) Subjek dengan kode SDW 

Berdasarkan  hasil  tes  dan  wawancara  dengan  subjek  SDW, peneliti 

membuat analisis tentang kriteria tingkat kreativitas SDW sesuai dengan 

pedoman tingkat kreativitas berdasarkan pada komponen – komponen 

kreativitas yang telah disebutkan sebelumnya. Tahapan-tahapan yang 
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dilaksanakan oleh peneliti bisa dilihat pada sajian pembahasan temuan data 

berikut: 

Masalah 1 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 celana 

dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 210.000,00. Berapa 

uang yang harus di bayar Ana, jika ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju ?  

Jawaban Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Jawaban Masalah 1 Subjek SDW 

 

Pada jawaban yang diberikan SDW, secara singkat peneliti mengamati 

bahwa subjek menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah – langkah 

metode penyelesaiannya sudah tepat, namun SDW kurang teliti dalam 

pengoperasian perhitungan, sehingga membuat jawaban tersebut belum 

SDW11 

SDW12 

SDW13 

SDW14 

SDW15 

SDW16 
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sempurna. Pada saat mengerjakan, langkah pertama yang SDW lakukan 

adalah menuliskan apa yang diketahui (SDW11) dan ditanyakan (SDW12) 

dari masalah tersebut, kemudian dalam penyelesaiannya SDW memisalkan 

harga celana dengan variabel   (rupiah) dan harga baju dengan variabel   

(rupiah). Kemudian subjek menuliskan model matematikanya dari apa yang 

diketahui masalah tersebut yaitu harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 

280.000,00 sehingga ditulis                 . Harga 1 celana dan 3 baju 

adalah Rp 210.000,00 sehingga ditulis                 . Subjek 

menuliskan                  merupakan persamaan ke 1 dan    

             merupakan persamaan ke 2 (SDW13).  

Langkah selanjutnya SDW mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode substitusi (SDW14). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , SDW dapat mengetahui berapa harga 1 celana dan berapa 

harga 1 baju (SDW15). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 2 celana dan 1 

baju. Jadi, dari harga celana yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 2 dan 

harga baju yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian SDW menjumlahkan 

hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk nilai uang yang akan 

di bayar Ana. Namu SDW kurang teliti dalam pengoperasian perhitungan 

(SDW16).   

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 1 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

SDW : Iya paham Bu, dari masalah tersebut disuruh mencari berapa uang 

yang harus dibayar Ana, jika ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju. 

Langkah pertama yang saya lakukan adalah apa yang diketahui dari 

masalah tersebut dimisalkan terlebih dahulu dengan menggunakan 
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variabel x dan y. Selanjutnya, saya tuliskan model matematikanya, lalu 

mencari nilai dari masing – masing variabel, metode yang saya 

gunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah metode substitusi. 

(kode SDW12, SDW13, dan SDW14) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

SDW : Diketahui harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00  dan harga 

1 celana dan 3 baju adalah Rp 210.000,00. 

(kode SDW11) 

P         : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

SDW : Setelah mengetahui nilai variabel x dan y, kemudian dikalikan dengan 

apa yang ditanyakan pada masalah tersebut. Dari hasil perkalian 

tersebut saya jumlahkan. Sehingga bisa ketemu nilai uang yang harus 

dibayar Ana. 

(kode SDW15 dan SDW16) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

SDW     : Belum tau Bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

SDW : Kurang yakin Bu.                                                 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek SDW, terlihat bahwa SDW 

mampu menjelaskan hasil pekerjaannya dengan jelas. Dengan kata lain, SDW 

fasih dalam memberikan jawabannya. Meskipun SDW kurang teliti dalam 

pengoperasian perhitungan, ketika menyelesaikan masalah 1 ini. Selain itu, 

SDW tidak mampu menjelaskan serta mengerjakan dengan cara yang berbeda 

selain dari jawaban yang telah dituliskan pada lembar jawaban tersebut. Hal 

ini, menunjukkan SDW tidak memenuhi komponen fleksibilitas. Dalam  

masalah  ini, komponen kreativitas yang dipenuhi oleh SDW adalah 

kefasihan Oleh karena itu, untuk masalah 1 tingkat kreativitas  subjek SDW 

ada pada tingkat 1. 

Masalah 2 

Rizal membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Sedangkan 

Diki membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 

15.000,00. Apabila Kurnia ingin membeli 9 buku dan 7 pensil di toko yang 

sama berapa uang yang harus dibayar oleh Kurnia? 
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Jawaban Masalah 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Jawaban Masalah 2 Subjek SDW 

 

Pada jawaban SDW ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa subjek 

sudah menyelesaikan masalah 2 sesuai langkah – langkah metode 

penyelesaiannya dengan lengkap dan benar. Pada saat mengerjakan, langkah 

pertama yang SDW lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui (SDW21) 

dan ditanyakan (SDW22) dari masalah tersebut, kemudian dalam 

penyelesaiannya SDW memisalkan harga buku dengan variabel   (rupiah) 

dan harga pensil dengan variabel   (rupiah). Kemudian subjek menuliskan 

model matematikanya dari apa yang diketahui masalah tersebut yaitu Harga 4 

SDW21 

SDW22 

SDW23 

SDW24 

SDW25 
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buku dan 3 pensil adalah Rp 11.000,00 sehingga ditulis                . 

Harga 7 buku dan 1 pensil adalah Rp 15.000,00 sehingga ditulis        

      . Subjek menuliskan                 merupakan persamaan ke 1 

dan               merupakan persamaan ke 2 (SDW23).  

Langkah selanjutnya SDW mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode substitusi (SDW24). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , SDW dapat mengetahui berapa harga 1 buku dan berapa 

harga 1 pensil (SDW25). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 9 buku dan 7 

pensil. Jadi, dari harga buku yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 9 

dan harga pensil yang sudah diketahui dikalikan 7, kemudian SDW 

menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk nilai 

uang yang akan di bayar Kurnia (SDW26).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 2 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

SDW : Iya paham Bu, dari masalah ini disuruh mencari berapa uang yang 

harus dibayar Kurnia, jika ia ingin membeli 9 buku dan 7 pensil. 

Langkah pertama yang saya lakukan, memisalkan terlebih dahulu apa 

yang diketahui pada masalah tersebut, saya memisalkannya dengan 

variabel a dan b. Langkah kedua, saya tuliskan model matematikanya, 

lalu untuk mencari nilai masing – masing variabel, saya menggunakan 

metode substitusi. 

(kode SDW22, SDW23, dan SDW24) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

SDW : Pada masalah tersebut yang diketahui adalah Rizal membeli  4 buku dan 

3 pensil dengan harga  Rp 11.000,00. Sedangkan Diki membeli 7 buku 

dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 15.000,00. 

(kode SDW21) 

P          : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

SDW : Nilai dari masing – masing variabel yang sudah ketemu, kemudian 

dikalikan dengan apa yang ditanyakan pada masalah tersebut. Setelah 

itu, hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga bisa ketemu nilai 

uang yang harus dibayar Kurnia. 

(kode SDW25 dan SDW26) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 
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SDW     : Ada Bu, saya baru ingat metode penyelesaian pada masalah tersebut 

bisa juga dengan menggunakan metode lainnya, karena didalam materi 

SPLDV metode penyelesaiannya ada banyak Bu, saya akan menunjukkan 

cara menyelesaikan masalah tersebut menggunakan metode eliminasi 

Bu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Jawaban Masalah 2 Subjek SDW 

Dengan Menggunakan Metode Eliminasi 

 
 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

SDW : Iya saya yakin Bu. 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan SDW, terlihat bahwa 

subjek mampu menjelaskan jawaban yang diberikan sesuai langkah – langkah 

dalam metode penyelesaiannya dengan jelas dan fasih. Selain itu, SDW juga 

mampu menunjukkan cara penyelesaian masalah 2 ini dengan menggunakan 

metode berbeda, selain jawaban yang telah dituliskan pada lembar jawaban 

yang menurutnya sesuai dengan pertanyaan pada soal tes. Dengan demikian, 

SDW memenuhi komponen fleksibilitas. Dalam masalah ini, komponen 

kreativitas yang dipenuhi oleh SDW adalah kefasihan dan fleksibilitas, karena 



101 

 

dia mampu menjelaskan jawaban yang diberikan dan mampu memberikan 

jawaban yang berbeda. Oleh karena itu, untuk masalah 2 dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kreativitas SDW ada pada tingkat 3. 

Masalah 3 

Harga 2 kg apel dan 3 kg mangga Rp 29.000,00. Jika harga 1 kg apel dan 4 

kg mangga Rp 27.000,00. Maka berapa harga 1 kg apel dan 1 kg mangga? 

Jawaban Masalah 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.28 Jawaban Masalah 3 Subjek SDW 

 

Pada jawaban  ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa SDW sudah 

menyelesaikan  masalah 3 dengan lengkap dan benar. Namun ada kesalahan 

yang sama terulang kembali, subjek kurang teliti dalam pengoperasian 

SDW31 

SDW32 

SDW33 

SDW34 

SDW35 
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perhitungan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama yang SDW lakukan 

adalah menuliskan apa yang diketahui (SDW31) dan ditanyakan (SDW32) 

dari masalah tersebut, kemudian dalam penyelesaiannya SDW memisalkan 

harga apel dengan variabel   (rupiah) dan harga mangga dengan variabel   

(rupiah). Kemudian subjek menuliskan model matematikanya dari apa yang 

diketahui masalah tersebut yaitu Harga 2 kg apel dan 3 kg mangga adalah Rp 

29.000,00 sehingga ditulis                . Harga 1 kg apel dan 4 kg 

mangga adalah Rp 27.000,00 sehingga ditulis              . Subjek 

menuliskan                 merupakan persamaan ke 1 dan       

       merupakan persamaan ke 2 (SDW33).  

Langkah selanjutnya SDW mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode eliminasi (SDW34). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , SDW dapat mengetahui berapa harga 1 kg apel dan berapa 

harga 1 kg mangga (SDW35). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 1 kg apel 

dan 1 kg mangga. Jadi, dari harga apel yang sudah diketahui tadi dikalikan 

dengan 1 dan harga mangga yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian 

SDW menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk 

harga 1 kg apel dan 1 kg mangga. Pada hasil akhir jawabannya, kesalahan 

SDW terulang kembali seperti masalah 1, subjek kurang teliti dalam 

pengoperasian perhitungan, sehingga membuat jawabannya kurang tepat 

(SDW36). 
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Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 3 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

SDW : Iya paham Bu, disuruh mencari berapa harga 1 kg apel dan 1 kg 

mangga. Untuk masalah 3 ini cara penyelesaiaannya sama dengan 

masalah 1 dan 2 yaitu dimisalkan dahulu, kemudian dituliskan model 

matematikanya, lalu mencari nilai dari masing – masing variabel 

dengan menggunakan metode eliminasi. 

(kode SDW32, SDW33, dan SDW34) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

SDW : Dari masalah tersebut yang diketahui adalah harga 2 kg apel dan 3 kg 

mangga Rp29.000,00. Dan harga 1 kg apel dan 4 kg mangga Rp 

27.000,00.  

(kode SDW31) 

P         : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

SDW : Hasil dari eliminasi tadi, saya dapat mengetahui nilai dari variabel x 

dan variabel y. Setelah itu,dikalikan dengan apa yang ditanyakan dalam 

masalah tersebut, lalu hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga 

bisa ketemu harga 1 kg apel dan 1 kg mangga. 

(kode SDW35 dan SDW36) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

SDW     : Iya ada Bu, metode penyelesaian pada masalah tersebut bisa juga 

dengan menggunakan metode lainnya, yang hasil akhir jawabannya 

akan bernilai sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Jawaban Masalah 3 Subjek SDW 

Dengan Menggunakan Metode Substitusi 
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P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

SDW : Iya saya yakin Bu. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa SDW menjelaskan 

jawabannya dengan baik atau fasih. Selain itu, SDW juga mampu 

menunjukkan jawaban dengan menggunakan metode yang berbeda, dengan 

hasil akhir jawaban bernilai sama, dari apa yang telah dituliskan di lembar 

jawabannya. Dengan kata lain, SDW memenuhi komponen fleksibilitas. 

Meskipun SDW dalam menyelesaikan masalah  3 ini, melakukan kesalahan 

lagi seperti masalah 1 yaitu kurang teliti dalam pengoperasian perhitungan 

pada hasil akhir jawabannya. Dalam masalah ini, komponen kreativitas yang 

dipenuhi oleh SDW adalah kefasihan dan fleksibilitas, karena dia mampu 

menjelaskan jawaban yang diberikan dan mampu memberikan jawaban lain. 

Dari masalah 3 tingkat kreativitas SDW ada pada tingkat 3. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan untuk tingkat kreativitas 

siswa disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 4.6 Tingkat Kreativitas SDW 

Masalah Komponen Kreatif 

Yang Dipenuhi 

Tingkat 

Kreativitas Siswa 

Kesimpulan 

Umum 

1. Kefasihan  Tingkat 1  

(Kurang Kreatif) 

Kesimpulan 

tingkat 

kreativitas SDW 

adalah tingkat 3 

(Kreatif) 

2. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

3. Kefasihan dan 

fleksibilitas 

Tingkat 3 

(Kreatif) 
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c. Kelompok Kemampuan Matematika Rendah 

1) Subjek dengan kode WAE 

 Berdasarkan  hasil  tes  dan  wawancara  dengan  subjek  WAE, peneliti 

membuat analisis tentang kriteria tingkat kreativitas WAE sesuai dengan 

pedoman tingkat kreativitas berdasarkan pada komponen – komponen 

kreativitas yang telah disebutkan sebelumnya. Tahapan-tahapan yang 

dilaksanakan oleh peneliti bisa dilihat pada sajian pembahasan temuan data 

berikut: 

Masalah 1 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 celana 

dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 210.000,00. Berapa 

uang yang harus di bayar Ana, jika ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju?  

Jawaban Masalah 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Jawaban Masalah 1 Subjek WAE 

WAE11 

WAE12 

WAE13 

WAE14 

WAE15 

WAE16 
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Pada jawaban yang diberikan WAE, secara singkat peneliti mengamati 

bahwa subjek menyelesaikan masalah sudah tepat. Pada saat mengerjakan, 

langkah pertama yang WAE lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui 

(WAE11) dan ditanyakan (WAE12) dari masalah tersebut, kemudian dalam 

penyelesaiannya WAE memisalkan harga celana dengan variabel   (rupiah) 

dan harga baju dengan variabel   (rupiah). Kemudian subjek menuliskan 

model matematikanya dari apa yang diketahui masalah tersebut yaitu harga 3 

celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00 sehingga ditulis          

       . Harga 1 celana dan 3 baju adalah Rp 210.000,00 sehingga ditulis 

                . Subjek menuliskan                  merupakan 

persamaan ke 1 dan                 merupakan persamaan ke 2 

(WAE13).  

 Langkah selanjutnya WAE mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode eliminasi (WAE14). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , WAE dapat mengetahui berapa harga 1 celana dan berapa 

harga 1 baju (WAE15). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 2 celana dan 1 

baju. Jadi, dari harga celana yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 2 dan 

harga baju yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian WAE menjumlahkan 

hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk nilai uang yang akan 

di bayar Ana (WAE16).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 1 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

WAE : Iya paham, disuruh mencari berapa uang yang harus dibayar Ana, jika 

ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju. Jadi yang saya lakukan adalah 
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memisalkan dahulu apa yang diketahui pada masalah tersebut. Dengan 

menggunakan variabel x dan y. Kemudian, saya tuliskan model 

matematikanya, lalu mencari nilai variabel dengan cara mengeliminasi 

salah satu variabel tersebut, kemudian berlanjut mengeliminasi 

variabel yang lainnya. 

(kode WAE12, WAE13, dan WAE14) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

WAE : Diketahui harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00  dan harga 

1 celana dan 3 baju adalah Rp 210.000,00. 

(kode WAE11) 

P          : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

WAE : Nilai variabel x dan y yang sudah ketemu, lalu dikalikan dengan apa 

yang ditanyakan pada masalah tersebut. Kemudian dari hasil perkalian 

tersebut saya jumlahkan, sehingga bisa ketemu nilai uang yang harus 

dibayar Ana. 

(kode WAE15 dan WAE16) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

WAE     : Saya tidak tau Bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

WAE : Iya saya yakin Bu. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek WAE, terlihat bahwa WAE 

mampu menjelaskan hasil pekerjaannya dengan jelas. Dengan kata lain, WAE 

fasih dalam memberikan jawabannya. WAE tidak mampu menjelaskan serta 

mengerjakan dengan cara yang berbeda selain dari jawaban yang telah 

dituliskan pada lembar jawaban tersebut, sehingga WAE tidak memenuhi 

komponen fleksibilitas. Dalam masalah ini, komponen kreativitas yang 

dipenuhi oleh WAE adalah kefasihan. Oleh karena itu, untuk masalah 1 

tingkat kreativitas subjek WAE ada pada tingkat 1. 

Masalah 2 

Rizal membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Sedangkan 

Diki membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 

15.000,00. Apabila Kurnia ingin membeli 9 buku dan 7 pensil di toko yang 

sama berapa uang yang harus dibayar oleh Kurnia? 
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Jawaban Masalah 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Jawaban Masalah 2 Subjek WAE 

Pada jawaban ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa WAE sudah 

menyelesaikan masalah 2 dengan lengkap dan benar. Pada saat mengerjakan, 

langkah pertama yang WAE lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui 

(WAE21) dan ditanyakan (WAE22) dari masalah tersebut, kemudian dalam 

penyelesaiannya WAE memisalkan harga buku dengan variabel   (rupiah) 

dan harga pensil dengan variabel   (rupiah) (WAE23). Kemudian subjek 

tidak menuliskan model matematikanya dari apa yang diketahui masalah 

tersebut.  

Langkah selanjutnya WAE mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode eliminasi (WAE24). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , WAE dapat mengetahui berapa harga 1 buku dan berapa 

harga 1 pensil (WAE25). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 9 buku dan 7 

pensil. Jadi, dari harga buku yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 9 

WAE21 

WAE22 

WAE23 

WAE24 

WAE25 

WAE26 
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dan harga pensil yang sudah diketahui dikalikan 7, kemudian WAE 

menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk nilai 

uang yang akan di bayar Kurnia (WAE26).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 2 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

WAE : Iya paham Bu, ini disuruh mencari berapa uang yang harus dibayar 

Kurnia, jika ia ingin membeli 9 buku dan 7 pensil. Jadi dimisalkan 

terlebih dahulu dengan variabel, dari apa yang diketahui pada 

masalah  tersebut. Kemudian mencari nilai variabel yang sudah 

dimisalkan tadi, dengan menggunakan metode eliminasi. Caranya 

sama dengan masalah 1. 

(kode WAE22, WAE23,dan WAE24) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

WAE : Ini  yang  diketahui  dari masalah tersebut adalah Rizal membeli  4 

buku dan 3 pensil dengan harga  Rp 11.000,00. Sedangkan Diki 

membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 

15.000,00. 

(kode WAE21) 
P         : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

WAE : Ini bu dari nilai masing – masing variabel yang sudah saya cari tadi, 

kemudian dikalikan dengan apa yang ditanyakan pada masalah 

tersebut. Setelah itu, hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga 

bisa ketemu nilai uang yang harus dibayar Kurnia. 

(kode WAE25 dan WAE26) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

WAE     : Saya tidak tau juga Bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

WAE : Iya saya yakin Bu. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa WAE mampu 

menjelaskan jawaban yang diberikan dengan jelas atau fasih dalam 

memberikan jawaban. Akan tetapi, WAE tidak mampu memberikan jawaban 

selain jawaban yang telah dituliskan pada lembar jawaban. Dengan demikian, 

WAE tidak memenuhi komponen fleksibilitas. Dalam masalah ini, komponen 

kreativitas yang dipenuhi oleh WAE adalah kefasihan, karena dia mampu 
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menjelaskan jawaban yang diberikan. Oleh karena itu, untuk masalah 2 

tingkat kreativitas WAE ada pada tingkat 1. 

Masalah 3 

Harga 2 kg apel dan 3 kg mangga Rp 29.000,00. Jika harga 1 kg apel dan 4 

kg mangga Rp 27.000,00. Maka berapa harga 1 kg apel dan 1 kg mangga? 

Jawaban Masalah 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Jawaban Masalah 3 Subjek WAE 

Pada jawaban ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa WAE sudah 

menyelesaikan masalah 3 dengan lengkap dan benar. Dalam menyelesaikan 

masalah tersebut WAE tidak mengalami kesulitan apapun, subjek 

menyelesaikan masalah dengan langkah – langkah yang terperinci. Pada saat 

mengerjakan, langkah pertama yang WAE lakukan adalah menuliskan apa 

yang diketahui (WAE31) dan ditanyakan (WAE32) dari masalah tersebut, 

kemudian dalam penyelesaiannya WAE memisalkan harga apel dengan 

variabel   (rupiah) dan harga mangga dengan variabel   (rupiah). Kemudian 

WAE31 

WAE32 

WAE33 

WAE34 

WAE35 

WAE36 
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subjek menuliskan model matematikanya dari apa yang diketahui masalah 

tersebut yaitu Harga 2 kg apel dan 3 kg mangga adalah Rp 29.000,00 

sehingga ditulis                . Harga 1 kg apel dan 4 kg mangga 

adalah Rp 27.000,00 sehingga ditulis               (WAE33). 

Langkah selanjutnya WAE mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode eliminasi (WAE34). Setelah mengetahui nilai dari 

variabel   dan  , WAE dapat mengetahui berapa harga 1 kg apel dan berapa 

harga 1 kg mangga (WAE35). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 1 kg apel 

dan 1 kg mangga. Jadi, dari harga apel yang sudah diketahui tadi dikalikan 

dengan 1 dan harga mangga yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian 

WAE menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk 

harga 1 kg apel dan 1 kg mangga (WAE36).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 3 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

WAE : Iya paham Bu, ini disuruh mencari berapa uang yang harus dibayar 

Iya saya paham Bu, disuruh mencari berapa harga 1 kg apel dan 1 kg 

mangga. Untuk masalah 3 ini sebenarnya cara penyelesaiaannya sama 

dengan masalah 1 dan 2 yaitu apa yang diketahui pada masalah 

tersebut dimisalkan terlebih dahulu dengan variabel. Kemudian 

dituliskan model matematikanya, lalu mencari nilai variabel yang 

sudah dimisalkan tadi, dengan menggunakan metode eliminasi. 

 (kode WAE32, WAE33, dan WAE34) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

WAE : Dari masalah tersebut yang diketahui adalah harga 2 kg apel dan 3 kg 

mangga Rp 29.000,00. Dan harga 1 kg apel dan  4 kg mangga Rp 

27.000,00. 

(kode WAE31) 

P         : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

WAE : Begini bu, dari masing – masing variabel yang sudah saya cari tadi, 

kemudian dikalikan dengan apa yang ditanyakan pada masalah 

tersebut. Setelah itu, hasil perkalian tersebut saya jumlahkan, sehingga 

bisa ketemu harga 1 kg apel dan 1 kg mangga. 

(kode WAE35 dan WAE36) 
P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 
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WAE : Tidak tau Bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

WAE : Iya saya yakin Bu. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa WAE menjelaskan 

jawabannya dengan baik atau fasih. Subjek tidak mampu memberikan 

jawaban dengan menggunakan metode yang berbeda, selain dari apa yang 

telah dituliskan di lembar jawabannya. Dengan kata lain, WAE tidak 

memenuhi komponen fleksibilitas. Dalam masalah ini, komponen kreativitas 

yang dipenuhi oleh WAE adalah kefasihan, karena dia mampu menjelaskan 

jawaban yang diberikan. Oleh karena itu, untuk masalah 3 tingkat kreativitas 

WAE ada pada tingkat 1.  

Tabel 4.7 Tingkat Kreativitas WAE 

Masalah Komponen 

Kreatif Yang 

Dipenuhi 

Tingkat 

Kreativitas Siswa 

Kesimpulan 

Umum 

1. Kefasihan  Tingkat 1  

(Kurang Kreatif) 

Kesimpulan 

tingkat kreativitas 

WAE adalah 

tingkat 1 (Kurang 

Kreatif) 

2. Kefasihan  Tingkat 1  

(Kurang Kreatif) 

3. Kefasihan Tingkat 1  

(Kurang Kreatif) 

 

2) Subjek dengan kode RWC 

Berdasarkan  hasil  tes  dan  wawancara  dengan  subjek  RWC, peneliti 

membuat analisis tentang kriteria tingkat kreativitas RWC sesuai dengan 

pedoman tingkat kreativitas berdasarkan pada komponen – komponen 

kreativitas yang telah disebutkan sebelumnya. Tahapan-tahapan yang 

dilaksanakan oleh peneliti bisa dilihat pada sajian pembahasan temuan data 

berikut: 
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Masalah 1 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 celana 

dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 210.000,00. Berapa 

uang yang harus di bayar Ana, jika ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju? 

Jawaban Masalah 1 

 

 

 

 

  

Gambar 4.33 Jawaban Masalah 1 Subjek RWC 

Pada jawaban RWC, secara singkat peneliti mengamati bahwa subjek 

belum menyelesaikan masalah 1 ini sampai akhir. Pada saat mengerjakan, 

yang dilakukan RWC adalah menuliskan apa yang diketahui (RWC11) dan 

ditanyakan (RWC12) terlebih dahulu dari masalah tersebut, kemudian dalam 

penyelesaiannya RWC memisalkan harga celana dengan variabel   (rupiah) 

dan harga baju dengan variabel   (rupiah) (RWC13). Kemudian subjek 

menuliskan model matematikanya dari apa yang diketahui masalah tersebut 

yaitu harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00 sehingga ditulis 

                . Harga 1 celana dan 3 baju adalah Rp 210.000,00 

sehingga ditulis                  (RWC14). Subjek menuliskan     

             merupakan persamaan ke 1 dan                 

RWC11 

RWC12 

RWC13 

RWC14 

RWC15 
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merupakan persamaan ke 2 (RWC15). Subjek hanya sampai sini saja 

mengerjakannya. 

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 1 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

RWC : Iya paham, disuruh mencari berapa uang yang harus dibayar Ana, jika 

ia ingin membeli 2 celana dan 1 baju.  

(kode RWC12) 
P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

RWC : Diketahui harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00  dan harga 1 

celana dan 3 baju adalah Rp 210.000,00. 

(kode RWC11) 

P      : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

RWC : Belum tau Bu, saya masih bingung. 

P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

RWC     : Tidak tau Bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

RWC : Tidak yakin Bu. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek RWC, terlihat bahwa RWC 

tidak mampu menjelaskan hasil pekerjaannya. Dengan kata lain, RWC tidak 

fasih dalam memberikan jawabannya. Selain itu, RWC tidak mampu 

menjelaskan serta mengerjakan dengan cara yang berbeda selain dari jawaban 

yang telah dituliskan pada lembar jawaban tersebut, sehingga RWC tidak 

memenuhi komponen fleksibilitas. Dalam masalah  ini, RWC belum 

memenuhi komponen kreativitas yang ada. Oleh karena itu, untuk masalah 1 

tingkat kreativitas subjek RWC ada pada tingkat 0. 

Masalah 2 

Rizal membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Sedangkan 

Diki membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 

15.000,00. Apabila Kurnia ingin membeli 9 buku dan 7 pensil di toko yang 

sama berapa uang yang harus dibayar oleh Kurnia? 
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Jawaban Masalah 2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Jawaban Masalah 2 Subjek RWC 

 Pada jawaban yang diberikan RWC, secara singkat peneliti mengamati 

bahwa RWC juga belum menyelesaikan masalah 2 ini sampai akhir. Subjek 

hanya menuliskan apa yang diketahui (RWC21) dan ditanyakan (RWC22) 

dari masalah tersebut, kemudian RWC memisalkan harga buku dengan 

variabel   (rupiah) dan harga pensil dengan variabel   (rupiah) (RWC23). 

Kemudian subjek menuliskan model matematikanya dari apa yang diketahui 

masalah tersebut yaitu harga 4 buku dan 3 pensil adalah Rp 11.000,00 

sehingga ditulis                . Harga 7 buku dan 1 pensil adalah Rp 

15.000,00 sehingga ditulis                 (RWC24). Subjek menuliskan 

                merupakan persamaan ke 1 dan                

merupakan persamaan ke 2 (RWC25). Subjek hanya sampai sini saja 

mengerjakannya. 

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 2 ini? Coba jelaskan 

bagaimana kamu menyelesaikannya! 

RWC : Iya paham Bu, ini disuruh mencari berapa uang yang harus 

dibayar Kurnia, jika ia ingin membeli 9 buku dan 7 pensil. 

RWC21 

RWC22 

RWC23 

RWC24 

RWC25 
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(kode RWC22)  

P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

RWC : Ini  yang  diketahui  dari masalah tersebut adalah Rizal membeli  4 

buku dan 3 pensil dengan harga  Rp 11.000,00. Sedangkan Diki 

membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 

15.000,00. 

(kode RWC21) 

P        : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

RWC : Tidak tau Bu. 

P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

RWC     : Saya tidak tau juga Bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

RWC : Tidak yakin Bu. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa RWC tidak mampu 

menjelaskan jawaban yang diberikan. Selain itu, RWC tidak mampu 

memberikan jawaban selain jawaban yang telah dituliskan pada lembar 

jawaban. Dalam masalah ini, RWC belum memenuhi komponen kreativitas 

yang ada.  Oleh karena itu, untuk masalah 2 tingkat kreativitas RWC ada 

pada tingkat 0. 

Masalah 3 

Harga 2 kg apel dan 3 kg mangga Rp 29.000,00. Jika harga 1 kg apel dan 4 

kg mangga Rp 27.000,00. Maka berapa harga 1 kg apel dan 1 kg mangga ? 

Jawaban Masalah 3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Jawaban Masalah 3 Subjek RWC 

RWC31 

RWC32 

RWC33 

RWC34 

RWC35 



117 

 

 Pada jawaban ini, secara singkat peneliti mengamati bahwa RWC sudah 

menyelesaikan masalah 3 dengan benar. Pada saat mengerjakan, langkah 

pertama yang RWC lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui (RWC31) 

dan ditanyakan (RWC32) dari masalah tersebut, kemudian dalam 

penyelesaiannya RWC memisalkan harga apel dengan variabel   (rupiah) dan 

harga mangga dengan variabel   (rupiah). Kemudian subjek menuliskan 

model matematikanya dari apa yang diketahui masalah tersebut yaitu Harga 2 

kg apel dan 3 kg mangga adalah Rp 29.000,00 sehingga ditulis          

      . Harga 1 kg apel dan 4 kg mangga adalah Rp 27.000,00 sehingga 

ditulis               . Subjek menuliskan                 

merupakan persamaan ke 1 dan              merupakan persamaan ke 

2 (RWC33).  

 Langkah selanjutnya RWC mencari nilai variabel    dan   dengan 

menggunakan metode eliminasi. Setelah mengetahui nilai dari variabel   dan 

 , RWC dapat mengetahui berapa harga 1 kg apel dan berapa harga 1 kg 

mangga (RWC34). Pertanyaan selanjutnya yaitu harga 1 kg apel dan 1 kg 

mangga. Jadi, dari harga apel yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan 1 

dan harga mangga yang sudah diketahui dikalikan 1, kemudian RWC 

menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut sehingga bisa ketemu untuk harga 

1 kg apel dan 1 kg mangga (RWC35).  

Dalam mendukung jawaban siswa, maka dilakukan wawancara berikut. 

P     : Apakah kamu paham dengan masalah 3 ini? Coba jelaskan bagaimana 

kamu menyelesaikannya! 

RWC : Paham Bu, disuruh mencari berapa harga1 kg apel dan 1 kg mangga. 

Misalkan harga apel adalah  x, harga mangga adalah y, kemudian 
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dicari  nilai variabel x dan y.            

(kode RWC32 dan RWC33 ) 

P : Coba sebutkan apa aja yang diketahui dari  masalah tersebut! 

RWC : Dari masalah tersebut yang diketahui adalah harga 2 kg apel dan 3 kg 

mangga  Rp 29.000,00. Dan harga 1 kg apel dan  4 kg mangga Rp 

27.000,00. 

(kode RWC31) 

P         : Kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh jaabanmu? 

RWC : Dengan menggunakan metode eliminasi. 

P : Selain cara yang kamu tuliskan itu, apakah ada cara yang lainnya? 

RWC     : Belum tau Bu. 

P : Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu berikan? 

RWC : Iya yakin Bu. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa RWC mampu 

menjelaskan jawabannya dengan cukup jelas. Akan tetapi, subjek tidak 

mampu memberikan jawaban dengan menggunakan metode yang berbeda, 

selain dari apa yang telah dituliskan di lembar jawabannya. Dengan kata lain, 

RWC tidak memenuhi komponen fleksibilitas. Dalam masalah ini, komponen 

kreativitas yang dipenuhi oleh RWC adalah kefasihan, karena dia mampu 

menjelaskan jawaban yang diberikan. Oleh karena itu, untuk masalah 3 

bahwa tingkat kreativitas RWC ada pada tingkat 1.   

Tabel 4.7 Tingkat Kreativitas RWC 

Masalah Komponen 

Kreatif Yang 

Dipenuhi 

Tingkat 

Kreativitas 

Siswa 

Kesimpulan 

Umum 

1. - Tingkat 0 

 (Tidak Kreatif) 

Kesimpulan 

tingkat 

kreativitas RWC 

adalah tingkat 0 

(Tidak Kreatif) 

2. -  Tingkat 0  

(Tidak Kreatif) 

3. Kefasihan Tingkat 1  

(Kurang Kreatif) 
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B. Temuan Penelitian 

Berbagai upaya yang telah peneliti lakukan, akhirnya peneliti menemukan 

beberapa temuan penelitian antara lain sebagai berikut. 

1. Siswa dengan kemampuan matematika tinggi 

Tingkat kreativitas siswa dengan kemampuan matematika tinggi adalah 

tingkat 3. Dengan kata lain, siswa tersebut adalah siswa yang kreatif. 

Komponen kreativitas yang dipenuhi oleh siswa tersebut adalah kefasihan 

dan fleksibilitas. 

2. Siswa dengan kemampuan matematika sedang 

Tingkat kreativitas siswa dengan kemampuan matematika sedang adalah 

tingkat 3. Dengan kata lain, siswa tersebut adalah siswa yang kreatif. 

Komponen kreativitas yang dipenuhi oleh siswa tersebut adalah kefasihan 

dan fleksibilitas. 

3. Siswa dengan kemampuan matematika rendah 

a. Tingkat kreativitas siswa dengan kemampuan matematika rendah 

adalah tingkat 1. Dengan kata lain, siswa tersebut adalah siswa yang 

kurang kreatif. Komponen kreativitas yang dipenuhi oleh siswa 

tersebut adalah kefasihan. 

b. Tingkat kreativitas siswa dengan kemampuan matematika rendah 

adalah tingkat 0. Dengan kata lain, siswa tersebut adalah siswa yang 

tidak kreatif. Tidak ada komponen kreativitas yang dipenuhi oleh 

siswa tersebut. 
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Tingkat kreativitas siswa dengan kemampuan matematika rendah 

berbeda karena salah satu diantara mereka masih terlihat bingung ketika 

mengerjakan soal. Sehingga jawaban yang diberikan belum tepat. 

Sebenarnya mereka mampu mengerjakan soal yang diberikan, namun 

karena mereka kurang banyak latihan sehingga membuat mereka belum 

terbiasa dengan soal – soal yang sedikit rumit. 

 

 

 

 

 


