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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN  

 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Pra Penelitian 

Berdasarkan hasil konsultasi, sebelum penelitian di lapangan revisi 

instrumen penelitian hingga persetujuan instrumen kepada dosen 

pembimbing, soal tes pemecahan masalah divalidasi oleh 3 dosen ahli 

matematika IAIN Tulungagung dan 1 guru matematika MA At-Thohiriyah 

Ngantru Tulungagung yang menyatakan bahwa instrumen telah “layak 

digunakan”. Dengan demikian soal tes berupa masalah open-ended  pada 

materi SPLTV kelas X yang telah peneliti susun dapat digunakan untuk 

menggali kemampuan pemecahan masalah matematika berbentuk open-ended 

yang berdasarkan indikator pemecahan masalah tahapan Polya.  

Berdasarkan hasil konsultasi peneliti, pedoman wawancara divalidasi 

oleh 3 dosen ahli matematika IAIN Tulungagung dan 1 guru matematika MA 

At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung yang menyatakan bahwa instrumen 

telah “layak digunakan”. Dengan demikian pedoman wawancara yang telah 

peneliti susun dapat digunakan untuk menggali secara langsung kemampuan 

pemecahan masalah matematika berbentuk open-ended yang berdasarkan 

indikator pemecahan masalah tahapan Polya. 

Penelitian dengan judul “Profil Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berbentuk  Open-Ended Pada Soal Cerita Materi Pokok Sistem Persamaan 
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Linear Tiga Variabel Kelas X MA At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung” 

merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

kemampuan dalam pemecahan masalah open-ended oleh siswa pada materi 

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. Tahapan untuk menganalisis 

kemampuan pemecahan masalah berdasarkan teori Polya yang menggunakan 

4 tahapan yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan memeriksa kembali. 

Penelitian ini dilaksanakan di MA At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung, 

tepatnya dikelas X-A. 

Sebelum penelitian langsung dilapangan, proses pelaksanaan penelitian 

ini diawali dengan seminar proposal pada Rabu, 26 Oktober 2018 bersama 

dosen pembimbing dan teman-teman sejawat. Selanjutnya peneliti melakukan 

bimbingan dan revisi untuk menyempurnakan penulisan dan isi. 

Pada tanggal 20 November 2018 peneliti mengurus surat permohonan 

izin penelitian yang diajukan pada kampus untuk mendapatkan tanda tangan 

Dekan FTIK Institur Agama Islam Negerti Tulungagung. Hanya perlu 

menunggu selama dua hari untuk menunggu surat izin penelitian dari kampus 

yang telah ditanda tangani oleh Ibu Dekan. 

Selanjutnya pada hari Sabtu, 25 November 2018 bertepatan dengan hari 

guru nasional peneliti menyerahkan surat ijin penelitian kepada pihak MA At-

Thohiriyah Ngantru Tulungagung. Saat itu keadaan sekolah sedang senggang 

karena para siswa baru saja mengadakan acara tumpeng bersama untuk 

memperingati hari guru. Selain itu Bapak kepala madrasah juga menghadiri 
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acara makan tumpeng bersama. Setelah acara tersebut peneliti menemui 

langsung bapak kepala madrasah yaitu bapak Drs. Samroni, M. Pd. I, saat itu 

juga peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Hingga 

akhirnya peneliti mendapatkan persetujuan langsung dari bapak kepala 

madrasah untuk mengadakan penelitian pada kelas X di MA At-Thohiriyah 

Ngantru Tulungagung. Selanjutnya peneliti diminta untuk mendiskusikan alur 

kegiatan penelitian kepada ibu Dyah Siti Masruroh, S. Pd. I selaku wali kelas 

sekaligus guru mata pelajaran Matematika kelas X-A agar mengkonsultasikan 

rancangan serta bimbingan saat mengadakan penelitian.  

Setelah peneliti menjelaskan maksud, tujuan serta alur/proses dari 

penelitian beliau menyetujui dan membantu jalannya penelitian. Peneliti juga 

menjelaskan tahap penelitian yang meliputi observasi, tes dan wawancara.   

Selain menjelaskan tahapan yang akan dilaksanakan saat penelitian, 

sebelumnya peneliti melakukan validasi ke para ahli untuk memvalidasi 

instrument penelitian. Uji validasi kepada dosen IAIN Tulungagung dan guru 

mata pelajaran di sekolah tempat penelitian. Validasi oleh ibu Dyah Siti 

Masruroh, S. Pd. I dilakukan pada tanggal 3 Desember 2018. Tiga hari 

kemudian, peneliti menemui ibu Dyah untuk meminta kritik dan saran beliau 

mengenai instrument penelitian yang peneliti gunakan. Ibu Dyah menyatakan 

bahwa instrument peneliti sudah layak digunakan dan sesuai dengan arah 

serta tujuan penelitian. Beliau juga secara langsung menandatangani lembar 

validasi yang disediakan peneliti.  
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2. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan lapangan adalah pelaksanaan pengambilan data di lapangan 

yaitu meliputi pelaksanaan tes dan wawancara terhadap siswa untuk 

mendapatkan data sebagai bahan dalam memecahkan masalah open-ended 

yang berupa soal cerita materi. 

Sebelum pelaksanaan penelitian, pada tanggal 7 Januari 2019 peneliti 

menemui ibu Dyah selaku guru matematika sekaligus wali kelas X-A untuk 

meminta daftar nilai akhir semester Ganjil mata pelajaran matematika yang 

akan peneliti gunakan sebagai acuan untuk mengkategorikan siswa kedalam 

kelompok kemampuan matematika.Kategori pengelompokan kemampuan 

matematika sebagaimana dijelaskan pada BAB III, yaitu dengan 

menggunakan rata-rata dan batasan standar deviasi tertentu. Perhitungan 

pengelompokan kemampuan akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Menentukan  ̅ (rata-rata) 

 ̅   
∑  

 
 

 ̅   
    

  
 

 ̅         

b. Menentukan    (standar deviasi)  

    √
∑ 

 

 
 (

∑ 

 
)
 

  

     √
      

  
 (    )  

    √          

    √    
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Berdasarkan perhitungan diatas dapat dikategorikan tiga bagian kategori 

yang akan dijadikan subjek penelitian berdasarkan kemampuan yaitu dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Kategori Pengelompokan Berdasarkan 

Kriteria Pengelompokan 

Kriteria Pengelompokan Hasil Perhitungan 

Tinggi (Nilai >  ̅     ) Tinggi (Nilai > 82) 

Sedang ( ̅      Nilai    ̅     ) Sedang (62  Nilai   82) 

Rendah (Nilai <  ̅     ) Rendah (Nilai < 62) 

 

Adapun hasil nilai akhir mata pelajaran matematika pada semester Ganjil 

kelas X-A MA At-Thohiriyah Ngantru beserta hasil kategori pengelompokan 

kemampuan berdasarkan perhitungan kriteria pengelompokan yang disajikan 

pada Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Daftar Kemampuan Matematika Siswa Kelas X-A MA At-

Thohiriyah Ngantru Tulungagung 

No 

Absen 
Kode Siswa 

Jenis 

Kelamin 

Nilai UAS 

Semester ganjil 

Kategori Kemampuan 

Matematika 

1 ARD P 80 Sedang 

2 AKN P 78 Sedang  

3 APK P 90 Tinggi 

4 AKY P 78 Sedang 

5 BAW L 58 Rendah 

6 EWD P 60 Rendah 

7 INH P 84 Tinggi 

8 IWB P 84 Tinggi 

9 KFN P 74 Sedang 

10 KWY P 78 Sedang 

11 MHR L 60 Rendah 

12 MHY L 60 Rendah 

13 MIR L 66 Sedang 

14 MSU L 66 Sedang 

15 MTA L 70 Sedang 

16 MWR L 78 Sedang 

17 NTS P 78 Sedang 

18 SSA P 60 Rendah 

19 TDR P 84 Tinggi 

20 WAN L 58 Rendah 
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Selanjutnya pelaksanaan penelitian tahap pertama yaitu pemberian tes 

tulis kemampuan pemecahan masalah open-ended yang dilaksanakan pada 

hari senin tanggal 16 Januari 2019 pukul 07.40-08.40 WIB bertempat di 

ruang kelas X-A MA At-Thohoriyah Ngantru Tulungagung. Tes tulis dapat 

dilaksanakan meskipun bukan pada saat pelejaran matematika, karena saat itu 

jam kosong dan tes tulis dilaksanakan disela-sela kegiatan beberapa siswa 

yang sedang latihan baris berbaris untuk pelantikan seluruh anggota osis yang 

baru. Tes tertulis ini diikuti oleh 6 dari keseluruhan yaitu 20 siswa yang 

terdiri dari 2 siswa berkemampuan matematika tinggi, 2 siswa berkemampuan 

matematika sedang dan 2 siswa berkemampuan matematika rendah. Materi 

yang dijadikan bahan dalam tes tertulis ini adalah tentang sistem persamaan 

tiga variabel (SPLTV) sebanyak 3 soal berbentuk soal cerita. Pelaksanaan tes 

tertulis ini diamati langsung oleh peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran 

matematika yaitu Ibu Dyah Siti Masuroh, S.Pd. I meskipun hanya sebentar.  

Pada saat penelitian, peneliti menjelaskan bahwa dalam pelaksanakan tes 

ini tidak ada pengurangan nilai jika ada jawaban yang salah, oleh karena itu 

diharapkan tidak ada soal yang terlewatkan (tidak dijawab) oleh peserta tes 

serta diharapkan untuk ke enam peserta menyelesaikan soal dengan 

kemampuan masing-masing (sebisanya). Kemudian menjelang tes berakhir 

peneliti mengumumkan bahwa nanti ke enam siswa yang mengerjakan soal 

tes pemecahan masalah akan dimintai bantuan untuk pelaksanakan 

wawancara terkait tes yang baru dilaksanakan. Artinya siapa saja yang akan 

dijadikan subjek wawancara adalah subjek yang melaksanakan tes tulis. 
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Penelitian tahap kedua yaitu pelaksanaan wawancara untuk menggali lebih 

dalam bagaimana kemampuan pemecahan masalah open-ended oleh siswa, 

dari kemampuan matematika tinggi hingga kemampuan matematika rendah 

berdasarkan pemecahan masalah dengan tahapan polya.  

Pelaksanaan penelitian kedua ini dilaksanakan pada saat siswa yang 

dijadikan subjek tidak ada jam pelajaran dan dilaksanakan di lingkungan MA 

At-Thohoriyah Ngantru Tulungagung (Misalnya, di kelas, teras musholla, 

atau Taman Sekolah). Dan akhirnya terlaksanakan pada tanggal 21 Januari 

2019 di teras kantor dan kelas. Sedangkan untuk subjek yang akan menjadi 

narasumber dalam hal ini peneliti melakukan pengkodean nama kepada siswa 

untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dan dalam analisis data 

serta untuk menjaga privasi siswa.  

Berikut siswa yang menjadi subjek wawancara berdasarkan kategori 

kemampuan matematika siswa dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Daftar Subjek Tes Tulis dan Wawancara 

No Kode Siswa Kode Subjek Kemampuan Matematika 

1 APK SKT1 Tinggi  

2 IWB SKT2 Tinggi 

3 AKY SKS1 Sedang 

4 NTS SKS2 Sedang 

5 EWD SKR1 Rendah 

6 SSA SKR2 Rendah 

 

B. Analisis Data 

Pada bagian ini akan dipaparkan data-data yang berkenaan dengan tahap 

kegiatan peneliti dan subjek selama pelaksanaan penelitian yaitu tahap 

pemberian soal tes pemecahan masalah dan wawancara. Kemudian ada 2 
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bentuk data dalam penelitian ini yaitu jawaban tes tertulis dan data 

wawancara tentang hasil tes tertulis. Data tersebut akan menjadi tolak ukur 

menyimpulkan bagaimana kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

open-ended terkait soal cerita materi SPLTV. Berikut adalah paparan analisis 

data dan hasil wawancara subjek berdasarkan kemampuan matematika siswa. 

1. Kemampuan pemecahan masalah open-ended pada siswa dengan  

kemampuan matematika tinggi (subjek SKT) 

a. Subjek SKT1 

1) Soal Nomor1 

Soal yang diberikan yaitu “Rani, Doni, dan Eko pergi ke toko alat tulis 

dipusat kota untuk membeli keperluan hari pertama mereka bersekolah. 

Setelah mereka memilih keperluan alat tulis yang mereka butuhkan dan 

membayarnya di kasir, Rani telah membeli 4 buku, 2 pensil dan 3 penggaris 

dengan harga Rp. 26.000. Kemudian Doni yang membeli 3 buku 3 pensil dan 

1 penggaris ia bayar dengan harga Rp. 21.000. Sedangkan Eko membeli 3 

buku dan 1 penggaris 1 pensil ia harus membayar dengan harga Rp. 15.000. 

Tak lama kemudian salah satu teman mereka bernama Intan datang untuk 

membeli keperluan alat tulis yang sama. Jika Intan hendak membeli 5 buku 2 

pensil dan 3 penggaris. Berapa jumlah uang yang harus dibayar Intan ? " 

Berikut jawaban tertulis subjek SKT1 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 1: 
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Gambar 4.1 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKT1 Pada Soal 

Nomor 1 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

IKPM2 

IKPM1 

IKPM3 

IKPM3 

IKPM4 

IKPM4 
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Subjek SKT1 dapat memahami masalah pada nomor 1 dengan baik, Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 kode IKPM1 dimana subjek SKT1 mampu 

menuliskan dengan sangat lengkap apa yang diketahui pada soal (syarat 

cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKT1 menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban, bahwa ditanyakan 

adalah yang hendak dibeli Intan adalah 5 buku 2 pensil dan 3 penggaris.  Dia 

memahami pula maksud soal nomor 1 secara lisan. Analisis ini didukung oleh 

cuplikan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan subjek SKT1: 

Peneliti : “Pertama tama langsung saja yak ke nomor satu , untuk soal  

     nomor  satu. Apakah kamu memahaminya ?” 

SKT1  : “Iya paham.” 

Peneliti : “Dari soal tersebut apa yang kamu tangkap ?” 

SKT1  : ”Ada tiga anak yang pertma Rani yang membeli 4 buku 2 pensil 

     3 penggaris harus membayar sebanyak duapuluhenamribu lalu 

     Doni  yang membeli 3 buku 3 pensil dan 1 penggaris membayar 

     sebanyak duapuluhsaturibu lalu  Eko membeli 3 buku 1 pensil 

     dan 1 penggaris membayar sebanyak limabelasribu.” 

Peneliti : “Oke. Lalu apa yang ditanyakan ?” 

SKT1  : “Berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Intan jika ia  

     ingin membeli 5 buku 2 pensil dan 3 penggaris ?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKT1 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.1 kode (IKPM2) yaitu subjek SKT1 
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merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Yapinter. Kemudian dari informasi tersebut. Sudah bisakah  

     yang diketahui tadi digunakan untuk menyelesaikan soal ?” 

SKT1  :  “Hmm suuuudah bu.” (sambil berfikir) 

Peneliti : “Setelah kamu faham apa yang kamu lakukan  selanjutnya?” 

SKT1  : ”Hmm saya langsung misalkan ke sebuah variabel bu ini p ini q 

     ini r” (sambil menunjuk) 

Peneliti : “Yaya kemudian setelah menggunakan vaiabel bagaimana  

     selanjutnya ? Apa yang kamu lakukan ? 

SKT1  : “Kan masing-masing kalimat yang diketahui sudah saya jadikan 

     persamaan bu, jadi tinggal dikurang kurang ini nanti.” 

Peneliti : “Dikurang-kurang gimana maksudnya ? 

SKT1  : “Dieliminasi bu (sambil senyum).” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKT1 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek mampu menjelaskan 

hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan meskipun 

dengan sedikit malu dan ragu. Subjek SKT1 dapat membuat model 

matematika dari semua unsur yang diketahui. Sehingga rencana sudah 

ditetapkan dengan tepat. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKT1 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 1 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKT1 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Sehingga diperoleh hasil harga per 

buku = 3200, harga per pensil = 3000 dan harga per penggaris = 2400. 

Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut:  
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Peneliti : “Oke jadi kamu pilih cara campuran juga yaa ini tapi. Dengan 

     cara  campuran itu dapatkah kamu menyelesaikan persoalan  

     tersebut” 

SKT1  : ”Bisa bu,” 

Peneliti : “Bisa kamu jelaskan bagaimana prosesnya ?” 

SKT1  : “Setelah saya misalkan sesuai yang diketahui saya dapatkan  

     tiga persamaan dari yang diketahui oleh soal tadi bu. Dapat  

     4p+2q+3r=26000 kemudian persamaan 3p+3q+r=21000  sama 

     3p+q+r=15000.  

Peneliti : “Oke kemudian ?” 

SKT1  : “Saya eliminasi dulu pers satu dan dua dan itu salah satu   

     variabelnya ketemu jawabanya q=3000. Langung saya    

     substitusikan ke pers satu dan dua bu tapi dapatnya masih   

     berupa PLDV jadi ada  dua persamaan baru yaitu pers empat 

     dan lima. Jadi saya eliminasi lagi persamaan baru itu dan saya 

     mendapatkan nilai r=2400. Dua variabel lyang sudah ketemu  

     saya substitusikan ke persamaan satu  dapatnya p=3200” 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKT1 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKT1 sudah sangat jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKT1 pada Gambar 4.1 kode IKPM4, 

terlihat sangat jelas bahwa subjek mengecek kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. Selain 

mengecek kembali subjek juga terlihat menuliskan kesimpulan dengan tepat. 

Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Lalu setelah mendapatkan jawabannya apakah kamu yakin  

     dengan  jawabanmu ?”  

SKT1  : “Yakin bu, karena saya cek lagi dengan memasukkan nilai p q r 

     yang sudah diketahui tadi ke dalam ke tiga persamaan tiga  

     variabel” 
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Peneliti : “Lalu bagaimana apakah sudah cocok dan bisa kamu tarik  

     kesimpulan ?” 

SKT1  :  “Cocok bu, jadi kesimpulannya ini, jika intan hendak membeli 5 

     buku  3 penggaris dan 2 pensil maka dia harus membayarnya 

     dengan uang duapuluhsembilanribuduaratus bu.” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia melakukan 

pengecekan kembali dengan memasukkan nilai variabel yang sudah ada 

hasilnya ke dalam tiga persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan 

masalah sehingga ia dapat menarik kesimpulan bahwa jika Intan ingin 

membeli 5 buku 2 pensil dan 3 penggaris maka ia harus membayar sebanyak 

Rp 29.200 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan yaitu “Paman Andi memberikan beberapa buah 

kelengkeng pada ketiga keponakannya yaitu Dina, Dani dan Dian. Masing 

masing buah kelengkeng milik  mereka  jika dijumlahkan maka rata-ratanya 

adalah 16. Jika buah kelengkeng yang didapatkan Dani ditambahkan dengan 

20 buah kelengkeng lagi maka hasilnya akan sama dengan jumlah dari buah 

kelengkeng milik Dina dan Dian. Sedangkan buah kelengkeng yang 

didapatkan Dian hasilnya sama dengan jumlah buah kelengkeng yang 

didapatkan Dina dan Dani dikurangi 4. Berapakah buah kelengkeng masing-

masing yang didapatkan Dina, Dani dan Dian?” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKT1 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 2: 
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Gambar 4.2 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKT1 Pada Soal 

Nomor 2 

IKPM1 

IKPM2 

IKPM3 

IKPM3 

IKPM4 IKPM4 
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Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Dari hasil diatas dapat dikatakan Subjek SKT1 dapat memahami masalah 

pada nomor 2 dengan baik, Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 kode 

IKPM1 dimana subjek SKT1 mampu menuliskan dengan sangat lengkap apa 

yang diketahui pada soal (syarat cukup) juga mampu menentukan kecukupan 

syarat pada soal sehingga mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Subjek SKT1 menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada lembar 

jawaban, bahwa ditanyakan adalah masing masing buah kelengkeng yang 

didapatkan oleh Dani Dina dan Dian. Ia juga memahami pula maksud soal 

nomor 2 secara lisan. Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara yang 

telah dilakukan peneliti dengan subjek SKT1: 

Peneliti : “Oke lanjut soal nomor dua, bagaimana sulit atau mudah ?” 

SKT1  : “Awalnya membingungkan bu, saya harus membaca mungkin 5 

     kali  lagi saya faham akhirnya” 

Peneliti : “Oh iya, tapi kamu faham dengan maksud soalnya ?” 

SKT1  : “Iya faham bu,” 

Peneliti : “Apa aja yang diketahui ?” 

SKT1  : “Kelengkeng yang dimiliki tiga anak itu jika dijumlahkan   

     mempunyai rata-rata16, lalu, buah milik Dani jika ditambahkan 

     duapuluh lagi hasilnya sama dengan jumlah buah milik Dina  

     dan Dian. Lalu buah punya Dian sama kaya jumlah punya Dina 

     sama Dani dikurang 4.” 

Peneliti : “Oke, lalu apa yang ditanyakan?” 

SKT1  : “Berapa masing masing buah yang didapatkan Dani Dian &  

     Dina ?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKT1 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 
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b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.2 kode (IKPM2) yaitu subjek SKT1 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut 

Peneliti : “Oke setelah itu apa yang kamu lakukan setelah mengetahui  

     apa yang diketahui dan ditanyakan ?” 

SKT1  : “Saya misalkan ini bu pake variabel r s t. punya Dina r lalu  

     punya Dani s dan punya Dian t. Lalu persamaan yang rata rata 

     itu kan jadinya pake rumus a+b+c dibagi tiga karena ada tiga 

     variabel lalu sama dengan 16, jadi dapat persamaan a+b+c=48

      lanjutnya tinggal menyederhanakan persamaan yang lain bu. 

     Yang kedua r+s+t=20  dan yang ketiga r+s-t=4” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKT1 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek mampu menjelaskan 

hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan. Subjek SKT1 

dapat membuat model matematika dari semua unsur yang diketahui. Sehingga 

rencana sudah ditetapkan dengan tepat. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKT1 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 2 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKT1 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Sehingga diperoleh s =14, r =12 

dan t = 22. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut 
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Peneliti : “Oke lalu apa yang kamu pecahkan lagi untuk mencari masing 

     masing nilai buah yang didapatkan tiga anak tadi ?” 

SKT1  : “Seperti nomor satu tadi saya pake cara campuran bu. Saya  

     eliminasi lagi itu tadi persamaan satu dan dua langsung ketemu 

     s=14 kemudian  saya substitusi ke persamaan satu dan tiga  

     hasilnya ini persamaan baru semua, lalu persamaan baru empat

      dan lima ini dielimiasi dapat r=12 dan yang teakhir saya   

     substitusi r dan s ke pers satu dan t =22 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKT1 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKT1 sudah sangat jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKT1 pada Gambar 4.2 kode IKPM4, 

terlihat sangat jelas bahwa subjek mengecek kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. Selain 

mengecek kembali subjek juga terlihat menuliskan kesimpulan dengan tepat. 

Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oh gitu, berarti masing-masing udah ketemu yaa? Kamu yakin 

     dengan jawaban mu ini ? 

SKT1  : “Yakin bu soalnya udah saya cek dan saymasukkan ke tiga  

     persamaan  dan hasilnya sama semua.  Sehingga kesimpulannya 

     buah kelengkeng Dina adalah 12 kelengkeng Dani 14 dan   

     kelengkeng Dian 22” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia melakukan 

pengecekan kembali dengan memasukkan nilai variabel yang sudah ada 

hasilnya ke dalam tiga persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan 
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masalah sehingga ia dapat menarik kesimpulan bahwa buah kelengkeng Dina 

adalah 12 kelengkeng Dani 14 dan kelengkeng Dian 22. 

3) Soal Nomor 3 

 Soal yang diberikan yaitu Sebuah pertunjukan seni dipusat kota yang 

akan diadakan pada akhir pekan menjual tiga jenis tiket. Yaitu tiket untuk 

dewasa (usia 21 tahun keatas dengan harga Rp. 60.000, kemudian untuk 

remaja (usia 13 hingga 20 tahun) tiket dijual dengan harga Rp. 35.000, 

sedangkan untuk anak anak (dibawah umur 13 tahun) dikenakan biaya tiket 

sejumlah Rp. 25.000. Saat ini telah terjual sebanyak 278 tiket dengan total 

penerimaan hasil penjualan tiket sebesar Rp. 13.000.000. Jika tiket yang telah 

terjual untuk tiket dewasa yaitu 10 tiket lebih sedikit dari dua kali banyak 

tiket remaja yang sudah terjual. Hitunglah banyak tiket yang sudah terjual 

untuk masing-masing jenis tiket !” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKT1 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 3: 

  

IKPM1 

IKPM2 

IKPM3 



84 
 

 
 

 

Gambar 4.3 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKT1 Pada Soal 

Nomor 3 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKT1 dapat memahami masalah pada nomor 3 dengan baik, Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.3 kode IKPM1 dimana subjek SKT1 mampu 

menuliskan dengan sangat lengkap apa yang diketahui pada soal (syarat 

cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKT1 menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Dia memahami pula 

maksud soal nomor 3 secara lisan. Analisis ini didukung oleh cuplikan 

wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan subjek SKT1 

Peneliti : “Terakhir, soal nomor tiga, bagaimana sulitkah atau mudah ?” 

SKT1  : “Membingungkan bu tapi saya baca berulang ulang lagi   

     faham” 

Peneliti : “Oke kita mulai satu satu, apa yang diketahui dari soal?” 

SKT1  : “Ada tiga jenis tiket untuk pertunjukkan, tiket dewasa harga per 

     tiketnya 60000, untuk tiket remaja per tiketnya 3500 dan untuk 

     anak anak pertiketnya 25000. Tiket itu sudah terjual sebanyak 

     278 dengan hasil penjualannya dapat tigabelasjuta. Tiket yang 

     terjual saat ini tiket dewasa 10 tiket lebih sedikit dari dua kali 

     banyak tiket remaja.” 

Peneliti : “Iya terus apa yang ditanyakan?” 

SKT1  : “Hitunglah masing-masing jenis tiket yang sudah terjual?” 

IKPM4 
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Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKT1 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.3 kode (IKPM2) yaitu subjek SKT1 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Kemudian setelah itu apa yang kamu tulis ?” 

SKT1  : “Seperti  sebelumnya saya misalkan lagi untuk tiket dewasa d, 

     remaja r dan anak anak a. Lalu saya tulis persamaan yang saya 

     dapatkan  yaitu yang pertama d+r+a=278 itu karena kan ada 

     penjelasan kalo tiket yang terjual sebanyak 278. Kemudian yang 

     kedua tiket dewasa 10 lebih sedikit dari dua kali tiket remaja ini 

     d=2r-10. Yang ketiga persamaan 6000d + 35000r + 25000a= 

     13000000.” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKT1 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek mampu menjelaskan 

hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan.Subjek SKT1 

dapat membuat model matematika dari semua unsur yang diketahui. Sehingga 

rencana sudah ditetapkan dengan tepat 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKT1 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 3 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.3 kode 
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(IKPM3) dimana subjek SKT1 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Analisis ini didukung oleh hasil 

cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Iya benar, lalu bagaimana caranya kamu menyelesaikannya?” 

SKT1  : “Pertama saya eliminasi pers satu dan dua  hasil berupa pers 

     baru yaitu  -7d-2r=-1210. Jadi eliminasi pers baru dua variabel 

     tadi dengan pers yang diketahui terakhir ketemu d=150. 

     Selanjtnya saya masukkan d itu ke pers tiga tadi dan mendapat 

     kan nilai r=80 serta saya masukkan variabel d dan r ke pers  

     satu, dan ini hasilnya a=48” 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKT1 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKT1 sudah sangat jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKT1 pada Gambar 4.3 kode IKPM4, 

terlihat bahwa subjek hampir mengecek kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. Namun 

karena waktunya mendekati habis maka subjek tidak sempat melakukan 

pengecekan kembali. Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara peneliti 

dengan subjek berikut: 

Peneliti : “Oke berarti masing masing udah ketemu ya variabelnya.   

     Kemudian diapakan kalau yakin itu hasilnya ?” 

SKT1  : “Yaa awalnya saya tulis masing-masing tiket yang terjual yaitu 

     hasilnya tapi waktunya hampir habis jadi saya belum selesai  

     mengecek kembali jawaban saya ke persamaan sebelumnya.  

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia belum 

selesai melakukan pengecekan kembali nilai variabel ke dalam persamaan 



87 
 

 
 

yang dibuat pada rencana pemecahan masalah sehingga ia belum menarik 

kesimpulan. Namun ia sempat menulis masing masing tiket yang terjual. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek SKT1 mampu memecahkan 

permasalahan dengan sangat baik. Kesimpulan untuk tahap kemampuan 

pemecahan masalah SKT1 disajikan dalam Tabel berikut: 

Tabel 4.4 Kemampuan Pemecahan Masalah pada Subjek SKT1 

No Tahap Polya Identifikasi 
Skor 

1 2  3 

1. Memahami 

Masalah 

(Understanding 

The Problem) 

Subjek SKT1 mampu memahami 

maksud soal, mampu mengungkapkan 

apa yang diketahui apa dan yang 

ditanyakan dari soal, dan mampu 

memahami apakah keterangan yang 

diberikan cukup untuk mencari apa yang 

ditanyakan baik pada soal nomor 1, 2, 

maupun 3. 

3 3 3 

2. Merencanakan 

Pemecahan 

Masalah (Devising 

A Plan) 

Subjek SKT1 mampu menyusun model, 

meliputi kemampuan merumuskan 

masalah situasi sehari-hari Dalam 

matematika, serta menentukan alternatif 

pemecah an masalah baik pada soal 

nomor 1, 2, maupun 3. 

2 2 2 

3. Melaksanakan 

Rencana 

Pemecahan 

Masalah (Carrying 

Out The Plan) 

Subjek SKT1 mampu memilih dan 

mengembang kan strategi pemecahan 

masalah, mampu memuncul kan 

alternatif cara pemecah an masalah serta 

pengetahu an sebelumnya yang dapat 

digunakan untuk mendukung kegiatan 

pemecahan masalah baik pada soal 

nomor 1 2 dan 3 

3 3 3 

4. Mengecek Kembali  

(Looking A Back) 

Subjek SKT1 mampu mengidentifikasi 

perhitunga rumus, memeriksa kecocok 

an antara yang telah ditemukan dengan 

apa yang ditanyakan, dapat membuat 

kesimpulan yang tepat pada soal nomor 

1 dan 2. Namun pada soal nomor 3 

subjek membuat kesimpulan. 

2 2 1 

Kesimpulan  

Skor Total 29  

Nilai 96,6 

(Sangat Baik) 
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b. Subjek SKT2 

1) Soal Nomor 1 

Soal yang diberikan yaitu “Rani, Doni, dan Eko pergi ke toko alat tulis 

dipusat kota untuk membeli keperluan hari pertama mereka bersekolah. 

Setelah mereka memilih keperluan alat tulis yang mereka butuhkan dan 

membayarnya di kasir, Rani telah membeli 4 buku, 2 pensil dan 3 penggaris 

dengan harga Rp. 26.000. Kemudian Doni yang membeli 3 buku 3 pensil dan 

1 penggaris ia bayar dengan harga Rp. 21.000. Sedangkan Eko membeli 3 

buku dan 1 penggaris 1 pensil ia harus membayar dengan harga Rp. 15.000. 

Tak lama kemudian salah satu teman mereka bernama Intan datang untuk 

membeli keperluan alat tulis yang sama. Jika Intan hendak membeli 5 buku 2 

pensil dan 3 penggaris. Berapa jumlah uang yang harus dibayar Intan ? " 

Berikut jawaban tertulis subjek SKT2 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 1: 

 

 

IKPM1 

IKPM2 
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Gambar 4.4 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKT2 Pada Soal 

Nomor 1 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKT2 dapat memahami masalah pada nomor 1 dengan baik, Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.4 kode IKPM1 dimana subjek SKT2 mampu 

menuliskan apa yang diketahui pada soal (syarat cukup) juga mampu 

menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan. Bahkan subjek SKT2 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban, meskipun di lembar jawaban 

IKPM3 

IKPM4 
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subjek salah menulis bahwa yang hendak dibeli Intan adalah 5 buku 2 

penggaris dan 3 pensil padahal seharusnya 5 buku 2 pensil dan 3 penggaris.  

Namun dia memahami maksud soal nomor 1 secara lisan. Analisis ini 

didukung oleh hasil cuplikan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 

subjek SKT2, sebagai berikut: 

Peneliti :  “Oke, langsung saja ya, untuk soal nomor satu. Apakah kamu 

     memahaminya ?” 

SKT2  : “Paham bu, insyaallah..” 

Peneliti : “Dari soal tersebut apa yang kamu tangkap ?” 

SKT2  : ”Itu bu, Rani yang membeli 4 buku 2 pensil 3 penggaris harus

     membayar sebanyak duapuluhenamribu lalu Doni yang membeli 

     3 buku  3 pensil dan 1 penggaris membayar  21000 lalu  Eko 

     membeli 3 buku 1 pensil dan 1 penggaris membayar  15000.” 

Peneliti : “Oke. Lalu apa yang ditanyakan ?” 

SKT2  : “Teman mereka yang bernama Intan ingin membeli 5 buku 2  

     pensil dan 3 penggaris, maka Intan harus bayar berapa gitu  

     kan bu ?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKT2 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.4 kode (IKPM2) yaitu subjek SKT2 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari setiap yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif 

pemecahan masalah pada soal nomor 1. Analisis ini didukung oleh hasil 

cuplikan wawancara berikut: 
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Peneliti : “Sip pinter. Kemudian dari informasi tersebut. Sudah bisakah 

     yang  diketahui tadi digunakan untuk menyelesaikan soal ?”\ 

SKT2  :  “Menurut saya sudah bu.” 

Peneliti :  “Setelah faham dengan semua itu apa yang kamu lakukan   

     selanjutnya?” 

SKT2  : ”Ini materi SPLTV kan bu? Jadi menurut saya langsung saya 

     misalkan sebuah variabel untuk lebih ringkas dan mudah bu!” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKT2 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek mampu menjelaskan 

hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan. Subjek SKT2 

dapat membuat model matematika dari semua unsur yang diketahui. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKT2 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 1 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.4 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKT2 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Sehingga diperoleh hasil harga per 

buku = 3200, harga per pensil = 3000 dan harga per penggaris = 2400. 

Sehingga jika Intan hendak membeli 5 buku 2 pensil dan 3 penggaris. 

Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Iya benar ini materi SPLTV, lalu setelah menggunakan vaiabel 

    untuk mempermudah pekerjaan mu bagaimana selanjutnya ?  

    Apa yang kamu lakukan ? 

SKT2   : “Awalnya saya mau pake cara substitusi bu, tapi nanti daripada 

    panjang saya pake cara SPLTV yang campuran aja” 

Peneliti : “Oke jadi kamu pilih cara campuran yaa. Dengan cara   

    campuran   dapatkah kamu menyelesaikan persoalan tersebut” 

SKT2   : ”Bisa bu, bahkan menurut saya menjadi lebih mudah” 

Peneliti : “Bisa kamu jelaskan bagaimana prosesnya ?” 

SKT2   : “Kan awalnya saya misalkan bu yaitu p = buku q= pensil dan r 

    = penggaris. Lalu sesuai yang diketahui saya dapatkan tiga  

    persamaan  dari yang diketahui oleh soal tadi bu. Dapatnya  
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    4p+2q+3r=2600 kemudian persamaan kedua  3p+3q+r=21000 

    sama 3p+q+r=15000.  

Peneliti : “Oke kemudian ?” 

SKT2  : “Setelah itu saya eliminasi dulu pers satu dan dua dan itu  salah 

     satu variabel nya langsung ketemu jawabanya q=3000. Karena 

     sudah dapat satu variable langung saya substitusikan ke  pera 

     satu dan dua bu tapi dapatnya masih berupa PLDV jadi  ada 

     dua persamaan baru  yaitu pers empat dan lima. Jadi saya  

     eliminasi lagi persamaan baru  itu dan saya mendapatkan nilai 

     r=2400. Nah kan udah dapat dua variabel mu yang ketem nilai 

     nya saya substitusikan ke persamaan satu dapatnya p=3200.” 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKT2 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKT2 sudah sangat jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKT2 pada Gambar 4.4 kode IKPM4, 

terlihat sangat jelas bahwa subjek mengecek kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. Selain 

mengecek kembali subjek juga terlihat menuliskan kesimpulan dengan tepat. 

Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oh yayaya. Lalu setelah mendapatkan jawabannya apakah  

     kamu yakin dengan jawabanmu ?”  

SKT2  : “Yakin bu, karena dikolom lembar jawaban bagian memeriksa 

     kembali itu saya cek lagi dengan memasukkan nilai p q r yang

      sudah diketahui td ke dalam ke tiga persamaan tiga variable  

     yang diawal tadi lo bu” 

Peneliti : “Lalu bagaimana apakah sudah cocok dan bisa kamu tarik  

     kesimpulan ?” 

SKT2  :  “Cocok bu, jadi kesimpulannya ini, jika intan hendak membeli 5 

     buku 3 penggaris dan satu pensil maka dia harus membayarnya 

     dengan uang duapuluhsembilanribuduaratus bu.” 
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Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia melakukan 

pengecekan kembali dengan memasukkan nilai variabel yang sudah ada 

hasilnya ke dalam tiga persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan 

masalah sehingga ia dapat menarik kesimpulan bahwa jika Intan membeli 5 

buku 2 pensil dan 3 penggaris maka ia harus membayar sebanyak Rp 29.200. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan yaitu “Paman Andi memberikan beberapa buah 

kelengkeng pada ketiga keponakannya yaitu Dina, Dani dan Dian. Masing 

masing buah kelengkeng milik  mereka  jika dijumlahkan maka rata-ratanya 

adalah 16. Jika buah kelengkeng yang didapatkan Dani ditambahkan dengan 

20 buah kelengkeng lagi maka hasilnya akan sama dengan jumlah dari buah 

kelengkeng milik Dina dan Dian. Sedangkan buah kelengkeng yang 

didapatkan Dian hasilnya sama dengan jumlah buah kelengkeng yang 

didapatkan Dina dan Dani dikurangi 4. Berapakah buah kelengkeng masing-

masing yang didapatkan Dina, Dani dan Dian?” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKT2 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 2: 

 

IKPM1 
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Gambar 4.5 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKT2 Pada Soal 

Nomor 2 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Dari hasil diatas dapat dikatakan Subjek SKT2 dapat memahami masalah 

pada nomor 2 dengan baik, Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 kode 

IKPM2 

IKPM3 

IKPM4 
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IKPM1 dimana subjek SKT2 mampu menuliskan apa yang diketahui pada 

soal (syarat cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

sehingga mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKT2 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban, bahwa 

ditanyakan adalah masing masing buah kelengkeng yang didapatkan oleh 

Dani Dina dan Dian. Ia juga memahami pula maksud soal nomor 2 secara 

lisan. Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti dengan subjek SKT2: 

Peneliti : “Untuk soal nomor dua, bagaimana ? sulit atau mudah ?” 

SKT2  : “Awalnya saya kira sulit bu, tp setelah saya baca baca lagi saya 

     faham akhirnya, yang dibagian kata rata-rata itulo bu” 

Peneliti : “Oh iya, tapi kamu faham dengan maksud soalnya ?” 

SKT2  : “Yaa akhirnya faham bu,” 

Peneliti : “Apa aja yang diketahui ?” 

SKT2  : “Kelengkeng yang dimiliki tiga anak itu jika dijumlahkan   

     mempunyai rata-rata16, lalu, buah milik Dani jika ditambahkan 

     duapuluh lagi hasilnya sama dengan jumlah buah milik Dina  

     dan Dian. Lalu buah punya Dian sama kaya jumlah punya Dina 

     sama Dani dikurang 4.” 

Peneliti : “Oke, lalu apa yang ditanyakan?” 

SKT2  : “Masing masing buah yang didapatkan Dani Dian & Dina bu” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKT2 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.5 kode (IKPM2) yaitu subjek SKT2 
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merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut 

Peneliti : “Oke setelah itu apa yang kamu lakukan setelah mengetahui  

     apa yang diketahui dan ditanyakan ?” 

SKT2  : “Saya misalkan lagi bu pake variable a b c. punya Dina a lalu 

     punya Dani b dan punya Dian c. Lalu persamaannya saya buat 

     sederhana itu bu, bagian yang rata rata itu kan jadinya pake  

     rumus a+b+c dibagi tiga karena ada tiga variable lalu sama  

     dengan 16, jadi kalo dipindah ruaskan tiganya dapat persamaan 

     a+b+c=48 lanjutnya tinggal manyederhanakan persamaan  

     yang lain bu. Yang kedua ini  bu, saya dapat a+b-c=20 dan  

     yang ketiga a+b-c=4” 

Peneliti : “Oke lalu apa yang kamu pecahkan lagi untuk mencari masing 

     masing nilai buah yang didapatkan tiga anak tadi ?” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKT2 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek mampu menjelaskan 

hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan. Subjek SKT2 

dapat membuat model matematika dari semua unsur yang diketahui. Sehingga 

rencana sudah ditetapkan dengan tepat. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKT2 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 2 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKT2 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Sehingga diperoleh a =14, b =12 

dan c = 22. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut 

Peneliti : “Oke lalu apa yang kamu pecahkan lagi untuk mencari masing 

     masing nilai buah yang didapatkan tiga anak tadi ?” 
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SKT2  : “Setelah itu saya baru sadar lagi bu kalo ini SPLTV lagi, jadi 

     saya samakan kaya nomor satu tadi pake cara campuran bu. 

     Pertama tama saya eliminasi lagi itu td persamaan satu dan dua 

     tapi ketemunya persamaan baru lagi tapi dua variable jadi 

      sebelahnya ini saya cari  lagi dengan mengeliminasi pers satu 

     dan tiga disitu saya dapatkan satu nilai variabel c=22. 

Peneliti : “Oke terus??” 

SKT2  : “Selanjutnya saya eliminasi persamaan 4 ?” 

Peneliti : “Eliminasi persamaan 4 ? ini substitusi namanya “ 

SKT2  : “Oh iyaya bu, iya ini salah tulis saya maksudnya td kan udah 

     ketemu bu c nya 22 lalu saya masukkan eh substitusikan ke  

     persamaan 4 yang  dua variable td lo bu ketemu nilai a nya 12. 

     Jadinya kan udah ketemu a 12 dan c 22 lalu langsung masukkan 

     ke persamaan satu td yang dari rata rata tadi lobu. Langsung 

     hasilnya ketemu b=14 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKT2 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKT2 sudah jelas terperinsi 

runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKT2 pada Gambar 4.5 kode IKPM4, 

terlihat sangat jelas bahwa subjek mengecek kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. Selain 

mengecek kembali subjek juga terlihat menuliskan kesimpulan dengan tepat. 

Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oh gitu, berarti masing-masing udah ketemu yaa? Kamu yakin 

     dengan jawaban mu ini ? 

SKT2  : “Yakin bu soalnya udah saya cek dikolom poin mengecek itu tp 

     saya  Cuma masukkan ke satu persamaan dan hasilnya sama  

     48. Sehingga kesimpulannya buah kelengkeng eh ini maksudnya

      Dina bu saya salah  nulis Dian, intinya punya Dina adalah 12 

     punya Dani 14 dan punya Dian 22” 
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Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia melakukan 

pengecekan kembali meskipun  singkat karena subjek melakukan pengecekan 

pada waktu hampir habis. Ia mengecek dengan  memasukkan nilai variabel 

yang sudah ada hasilnya ke dalam satu persamaan yang dibuat pada rencana 

pemecahan masalah sehingga ia dapat menarik kesimpulan bahwa buah 

kelengkeng Dina 12 kelengkeng Dani 14 dan kelengkeng Dian 22. 

3) Soal Nomor 3 

Soal yang diberikan yaitu Sebuah pertunjukan seni dipusat kota yang 

akan diadakan pada akhir pekan menjual tiga jenis tiket. Yaitu tiket untuk 

dewasa (usia 21 tahun keatas dengan harga Rp. 60.000, kemudian untuk 

remaja (usia 13 hingga 20 tahun) tiket dijual dengan harga Rp. 35.000, 

sedangkan untuk anak anak (dibawah umur 13 tahun) dikenakan biaya tiket 

sejumlah Rp. 25.000. Saat ini telah terjual sebanyak 278 tiket dengan total 

penerimaan hasil penjualan tiket sebesar Rp. 13.000.000. Jika tiket yang telah 

terjual untuk tiket dewasa yaitu 10 tiket lebih sedikit dari dua kali banyak 

tiket remaja yang sudah terjual. Hitunglah banyak tiket yang sudah terjual 

untuk masing-masing jenis tiket !” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKT2 dalam  memecahkan masalah soal 

nomor 3: 

 

IKPM1 
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Gambar 4.6 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKT2 Pada Soal 

Nomor 3 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKT2 telah memahami masalah pada nomor 3 dengan baik, Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.6 kode IKPM1 dimana subjek SKT2 mampu 

menuliskan dengan sangat lengkap apa yang diketahui pada soal (syarat 

cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKT2 menuliskan apa 

IKPM2 

IKPM3 

IKPM4 
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yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Dia memahami pula 

maksud soal nomor 3 secara lisan. Analisis ini didukung oleh cuplikan 

wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan subjek SKT2: 

Peneliti : “Terakhir, soal nomor tiga, bagaimana menurut kamu sulit atau 

     mudah ?” 

SKT2  : “Membingungkan bu, tapi saya berhasil menemukan tiap   

     nilainya tp  gatau salah apa benar” 

Peneliti : “Oke kita mulai satu satu, apa yang diketahui dari soal?” 

SKT2  : “Itu bu, kana da tiga jenis tiket untuk pertunjukkan, tiket   

     dewasa yang harganya per tiketnya 60000, untuk tiket remaja 

     harga per tiketnya 35000 sedangkan untuk anak anak harga 

     pertiketnya 25000. Terus ini tiket itu terjual sebanyak 278  

     dengan hasil penjualan nya dapat tigabelasjuta. Terus ini saya 

     sempet bingung maksud nya ini bu, tiket yang terjual saat ini  

     tiket dewasa 10 tiket lebih sedikit dari dua kali  tiket remaja.” 

Peneliti : “Iya terus apa yang ditanyakan?” 

SKT2  : “Tiket masing-masing yang sudah terjual?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKT2 mampu 

memahami masalah secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan subjek terbukti 

mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, dan unsur-unsur yang 

ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.6 kode (IKPM2) yaitu subjek SKT2 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Kemudian setelah itu dalam poin b itu apa yang kamu tulis ? 
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SKT2  : “Seperti soal soal sebelumnya saya misalkan lagi untuk tiket  

     dewasa d remaja r dan anak anak a. Lalu saya tulis persamaan 

     yaitu yang pertama d+r+a=278 itu karena  kan ada penjelasan 

     kalo tiket yang terjual sebanyak 278.  Kemudian yang kedua  

     6000d + 35000r + 25000a=  13000000. Disederhanakan   

     12d+7r+5a= 26000. Terus ini bu yang tiket dewasa 10  lebih 

     sedikit dari dua kali tiket remaja  d=2r-10. Ini bener gak bu?” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKT2 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek meski ragu ia berusaha 

mampu menjelaskan hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang 

ditanyakan. Subjek SKT2 dapat membuat model matematika dari semua 

unsur yang diketahui. Sehingga rencana sudah ditetapkan dengan tepat 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKT2 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 3 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.6 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKT2 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Analisis ini didukung oleh hasil 

cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Iya benar kok, lalu bagaimana caranya menyelesaikannya?” 

SKT2  : “Setelah saya dapatkan tadi semua persamaan itu saya   

     operasikan bu, yang pertama saya eliminasi pers satu dan dua 

     tadi ketemunya pers baru tapi dua variabel yaitu  -7d-2r=-1210. 

     Jadi saya  eliminasi  pers baru ynag dua variable tadi dengan 

     pers yang diketahui terakhir tadi lo bu, yang dari tiket dewasa 

     terjual 10 lebih sedikit dari dua kali tiket remaja tadi lo bu ini 

     dan dapetnya ketemu ini d=150. Lanjutnya saya masukkan d itu 

     ke pers tiga tadi dan mendapatlkan nilai r=80 serta saya masuk 

     kan variabel d sama r tadi ke pers awal, dan ketemu a nya 48” 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKT2 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 
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yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKT2 sudah sangat jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKT2 pada Gambar 4.6 kode IKPM4, 

terlihat bahwa subjek hampir mengecek kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. Namun 

karena waktunya mendekati habis maka subjek tidak sempat melakukan 

pengecekan kembali. Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oke berarti masing masing uda ketemu ya variabelnya.   

     Kemudian diapakan kalau yakin itu hasilnya ?” 

SKT2  : “Yaa saya cek bu saya masukkan masing masing nilai variabel 

     ke  dalam pers satu tadi bener gak jumahnya 278 itu artinya  

     masing masing tiket yang terjual sebanyak 278. Jadi kalo   

     d+r+a=278 diganti dengan 150+80+48=278 hasilnya  benar” 

Peneliti : “Berarti jawaban kamu benar kan? Jadi  kesimpulannya?” 

SKT2  : “Jadi kesimpulannya tiket yang sudah terjual yaitu tiket dewasa 

     150, tiket remaja 80 dan tiket anak anak sebanyak 48.” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia melakukan 

pengecekan kembali meskipun secara singkat karena subjek melakukan 

pengecekan saat waktu hampir habis. Ia mengecek dengan memasukkan nilai 

variabel yang sudah ada hasilnya ke dalam satu persamaan yang dibuat pada 

rencana pemecahan masalah sehingga ia dapat menarik kesimpulan singkat. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek SKT2 mampu memecahkan 

permasalahan dengan sangat baik. Kesimpulan untuk tahap kemampuan 

pemecahan masalah SKT2 disajikan dalam Tabel berikut: 
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Tabel 4.5 Kemampuan Pemecahan Masalah pada Subjek SKT2 

No Tahap Polya Identifikasi 
Skor 

1 2  3 

1. Memahami 

Masalah 

(Understanding 

The Problem) 

Subjek SKT2 mampu memahami 

maksud soal, mampu mengungkapkan 

apa yang diketahui apa dan yang 

ditanyakan dari soal, dan memahami 

apakah keterangan yang diberikan cukup 

untuk mencari apa yang ditanyakan baik 

pada soal nomor 1, 2 maupun nomor 3. 

2 3 3 

2. Merencanakan 

Pemecahan 

Masalah (Devising 

A Plan) 

Subjek SKT2 mampu menyusun model 

matematika, meliputi kemampuan 

merumuskan masalah Dalam 

matematika, serta menentukan alternatif 

pemecah an masalah baik pada 

penyelesaian soal nomor 1, 2, maupun 3. 

2 2 2 

3. Melaksanakan 

Rencana 

Pemecahan 

Masalah (Carrying 

Out The Plan) 

Subjek SKT2 mampu memilih dan 

mengembangkan strategi pemecahan 

masalah, mampu memunculkan alternati 

cara pemecahan masalah serta 

pengetahuan sebelumnya yang dapat 

digunakan untuk mendukung kegiatan 

pemecah an masalah baik pada soal 

nomor 1, 2, maupun nomor 3. 

3 3 3 

4. Mengecek Kembali  

(Looking A Back) 

Subjek SKT2 mampu mengidentifikasi 

perhitungan,  rumus, memeriksa 

kecocokan antara yang telah ditemukan 

dengan apa yang ditanyakan, dapat 

membuat kesimpulan yang tepat pada 

soal nomor 1. Namun pada soal nomor 2 

dan 3 subjek SKT2 kurang tepat dalam 

membuat kesimpulan. 

2 1 1 

Kesimpulan  

Skor Total 27  

Nilai 90 

(Sangat Baik) 

 

2. Kemampuan pemecahan masalah open-ended pada siswa dengan 

kemampuan matematika sedang (subjek SKS) 

a. Subek SKS1 

1) Soal Nomor1 
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Soal yang diberikan yaitu “Rani, Doni, dan Eko pergi ke toko alat tulis 

dipusat kota untuk membeli keperluan hari pertama mereka bersekolah. 

Setelah mereka memilih keperluan alat tulis yang mereka butuhkan dan 

membayarnya di kasir, Rani telah membeli 4 buku, 2 pensil dan 3 penggaris 

dengan harga Rp. 26.000. Kemudian Doni yang membeli 3 buku 3 pensil dan 

1 penggaris ia bayar dengan harga Rp. 21.000. Sedangkan Eko membeli 3 

buku dan 1 penggaris 1 pensil ia harus membayar dengan harga Rp. 15.000. 

Tak lama kemudian salah satu teman mereka bernama Intan datang untuk 

membeli keperluan alat tulis yang sama. Jika Intan hendak membeli 5 buku 2 

pensil dan 3 penggaris. Berapa jumlah uang yang harus dibayar Intan ? " 

Berikut jawaban tertulis subjek SKS1 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 1: 

 

IKPM1 

IKPM2 

IKPM3 
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Gambar 4.7 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKS1 Pada Soal 

Nomor 1 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKS1 dapat memahami masalah pada nomor 1 dengan baik, Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.7 kode IKPM1 dimana subjek SKS1 mampu 

menuliskan dengan sangat lengkap apa yang diketahui pada soal (syarat 

cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKS1 menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban, bahwa ditanyakan 

IKPM3 

IKPM4 
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adalah yang hendak dibeli Intan adalah 5 buku 2 pensil dan 3 penggaris.  

Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara dengan subjek SKS1: 

Peneliti : “Pertama tama langsung saja yak ke nomor satu , untuk soal  

     nomor  satu. Apakah kamu memahaminya ?” 

SKS1  : “Iya.” 

Peneliti : “Dari soal tersebut apa yang kamu tangkap ?” 

SKS1  : ”Tiga anak yang pertma Rani yang membeli 4 buku 2 pensil 3

     penggaris harus membayar sebanyak duapuluhenamribu lalu 

     Doni yang membeli 3 buku 3 pensil dan 1 penggaris membayar 

     sebanyak duapuluhsaturibu lalu Eko membeli 3 buku 1 pensil 

     dan 1 penggaris  membayar sebanyak limabelasribu.” 

Peneliti : “Lalu apa yang ditanyakan ?” 

SKS1  : “Berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Intan jika ia 

      ingin membeli 5 buku 2 pensil dan 3 penggaris ?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKS1 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.7 kode (IKPM2) yaitu subjek SKS1 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Sip. Kemudian dari informasi tersebut. Sudah bisakah yang  

     diketahui tadi digunakan untuk menyelesaikan soal ?” 

SKS1  :  “Sudah si bu.” (sambil berfikir) 

Peneliti : “Setelah kamu faham apa yang kamu lakukan  selanjutnya?” 

SKS1  : ”Saya langsung ke sebuah variabel bu  p q r”(menunjuk) 

Peneliti : “Yaya kemudian setelah menggunakan vaiabel bagaimana  

     selanjutnya ? Apa yang kamu lakukan ? 
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SKS1  : “Langsung saya operasikan buu” 

Peneliti : “Bisa kamu jelaskan bagaimana prosesnya ?” 

SKS1  : “Setelah saya misalkan sesuai yang diketahui saya dapatkan  

     tiga persamaan. Dapat 4p+2q+3r=26000 kemudian persamaan 

     dua 3p+3q+r=21000 sama 3p+q+r=15000. 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKS1 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek mampu menjelaskan 

hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan meskipun 

dengan sedikit malu dan ragu. Subjek SKS1 dapat membuat model 

matematika dari semua unsur yang diketahui. Sehingga rencana sudah 

ditetapkan dengan tepat. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKS1 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 1 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.7 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKS1 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Sehingga diperoleh hasil harga per 

buku = 3200, harga per pensil = 3000 dan harga per penggaris = 2400. 

Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut:  

Peneliti : “Gimana ? 

SKS1  : “Dieliminasi sama substitusi bu” 

Peneliti : “Oke jadi kamu pilih cara campuran juga yaa ini tapi. Dengan 

     cara  campuran itu dapatkah kamu menyelesaikan persoalan  

     tersebut?” 

SKS1  : ”Bisa. Saya eliminasi dulu pers satu dan dua dan itu salah satu 

     variabelnya ketemu jawabanya q=3000. Saya substitusi kan  ke

      pers satu dan dan ada dua persamaan baru yaitu pers empat 

     dan lima. Jadi saya eliminasi lagi  persamaan baru itu dan saya 

     mendapatkan nilai r=2400. Dua variabel yang sudah ketemu  

     saya substitusikan nilai q dan nilai r ke persamaan ketiga   

     dapatnya p=3200 
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Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKS1 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKS1 sudah sangat jelas 

terperinci runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKS1 pada Gambar 4.7 kode IKPM4, 

terlihat jelas bahwa subjek mengecek kembali semua nilai variabel. Selain 

mengecek kembali subjek juga menuliskan kesimpulan dengan tepat. Analisis 

ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Lalu setelah mendapatkan jawabannya apakah kamu yakin  

     dengan  jawabanmu ?” 

SKS1  : “Yakin bu, karena saya cek lagi dengan memasukkan nilai p q r 

     yang  sudah diketahui tadi ke dalam ke tiga persamaan tiga  

     variabel yang tadi” 

Peneliti : “Lalu apakah sudah cocok dan bisa ditarik kesimpulan ?” 

SKS1  :  “Iya bu, jadi kesimpulannya ini, jika intan hendak membeli 5  

     buku  3 penggaris dan 2 pensil maka dia harus membayarnya 

     dengan  uang  duapuluhsembilanribuduaratus bu.” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia melakukan 

pengecekan kembali dengan memasukkan nilai variabel yang sudah ada 

hasilnya ke dalam tiga persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan 

masalah sehingga ia dapat menarik kesimpulan bahwa jika Intan membeli 5 

buku 2 pensil dan 3 penggaris maka ia harus membayar Rp 29.200. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan yaitu “Paman Andi memberikan beberapa buah 

kelengkeng pada ketiga keponakannya yaitu Dina, Dani dan Dian. Masing 

masing buah kelengkeng milik  mereka  jika dijumlahkan maka rata-ratanya 
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adalah 16. Jika buah kelengkeng yang didapatkan Dani ditambahkan dengan 

20 buah kelengkeng lagi maka hasilnya akan sama dengan jumlah dari buah 

kelengkeng milik Dina dan Dian. Sedangkan buah kelengkeng yang 

didapatkan Dian hasilnya sama dengan jumlah buah kelengkeng yang 

didapatkan Dina dan Dani dikurangi 4. Berapakah buah kelengkeng masing-

masing yang didapatkan Dina, Dani dan Dian?” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKS1 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 2: 

 

 

Gambar 4.8 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKS1 Pada Soal 

Nomor 2 

IKPM1 

IKPM2 

IKPM3 

IKPM3 

IKPM4 
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Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKS1 dapat memahami masalah pada nomor 2 dengan baik, Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.8 kode IKPM1 dimana subjek SKS1 mampu 

menuliskan dengan sangat lengkap apa yang diketahui pada soal (syarat 

cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Analisis ini didukung oleh 

cuplikan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan subjek SKS1: 

Peneliti : “Oke untuk soal nomor dua, bagaimana ? sulit atau mudah ?” 

SKS1  : “Eh, hehehe lumayan buu” 

Peneliti : “Tapi kamu faham dengan maksud soalnya ?” 

SKS1  : “Faham bu,” 

Peneliti : “Apa aja yang diketahui ?” 

SKS1  : “Kelengkeng yang dimiliki tiga anak itu jika dijumlahkan   

     mempunyai rata-rata16, lalu, buah milik Dani jika ditambahkan 

     duapuluh lagi hasilnya sama dengan jumlah buah milik Dina  

     dan Dian. Lalu buah punya Dian sama kaya jumlah punya Dina 

     sama Dani dikurang  4.” 

Peneliti : “Oke, lalu apa yang ditanyakan?” 

SKS1  : “Masing masing buah yang didapatkan Dani Dian &  Dina ?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKS1 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.8 kode (IKPM2) yaitu subjek SKS1 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 
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dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oke setelah itu apa yang kamu lakukan setelah mengetahui  

     apa yang diketahui dan ditanyakan ?” 

SKS1  : “Saya misalkan ini bu pake variabel x y z. Dina x lalu Dani y 

     dan Dian z. Lalu rata rata itu kan jadinya pake rumus a+b+c  

     dibagi tiga karena ada tiga variabel lalu sama dengan 16, jadi 

     dapat persamaan x+y+z=48 lanjut tinggal menyederhanakan 

     persamaan yang lain bu. Yang kedua x+y+z=20 dan yang  

     ketiga x+y-z=4” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKS1 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek mampu menjelaskan 

hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan meskipun 

dengan sedikit malu dan ragu. Subjek SKS1 dapat membuat model 

matematika dari semua unsur yang diketahui. Sehingga rencana sudah 

ditetapkan dengan tepat. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKS1 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 1 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.8 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKS1 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Sehingga diperoleh hasil x=12, 

y=14 dan z=22. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut:  

Peneliti : “Lalu apa yang kamu pecahkan lagi untuk mencari masing  

     masing nilai buah yang didapatkan tiga anak tadi ?” 

SKS1  : “Seperti nomor satu tadi saya pake cara campuran bu. Saya  

     eliminasi lagi itu tadi persamaan satu dan dua ketemu y=14  

     kemudian saya substitusi ke persamaan satu dan tiga hasilnya 

     ini, lalu persamaan baru tadi ke empat dan lima dielimiasi dapat 

     x=12 yang terakhir substitusi x dan y ke pers satu dan z=22 
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Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKS1 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKS1 sudah sangat jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKS1 pada Gambar 4.8 kode IKPM4, 

terlihat bahwa subjek tidak sempat melakukan pengecekan kembali semua 

nilai variabel ke dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan 

masalah. Ia hanya sempat menuliskan masing masing buah kelengkeng yang 

didapatkan oleh ketiga anak yag diketahui tersebut. Analisis ini didukung 

oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oh gitu, berarti masing-masing udah ketemu yaa? Kamu yakin 

     dengan jawaban mu ini ? 

SKS1  : “Belum tau buu, karena saya belum mengecek sampai akhir  

     Cuma saya tuliskan kalau buah kelengkeng Dina adalah 12  

     kelengkeng Dani 14 dan kelengkeng Dian 22” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia belum 

melakukan pengecekan kembali dengan memasukkan nilai variabel yang 

sudah ada hasilnya ke dalam tiga persamaan yang dibuat pada rencana 

pemecahan masalah meskipun ia sudah menuliska masing masing buah yang 

didapatkan oleh Dina Dani dan Dian. 

3) Soal Nomor 3 

Soal yang diberikan yaitu Sebuah pertunjukan seni dipusat kota yang 

akan diadakan pada akhir pekan menjual tiga jenis tiket. Yaitu tiket untuk 

dewasa (usia 21 tahun keatas dengan harga Rp. 60.000, kemudian untuk 
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remaja (usia 13 hingga 20 tahun) tiket dijual dengan harga Rp. 35.000, 

sedangkan untuk anak anak (dibawah umur 13 tahun) dikenakan biaya tiket 

sejumlah Rp. 25.000. Saat ini telah terjual sebanyak 278 tiket dengan total 

penerimaan hasil penjualan tiket sebesar Rp. 13.000.000. Jika tiket yang telah 

terjual untuk tiket dewasa yaitu 10 tiket lebih sedikit dari dua kali banyak 

tiket remaja yang sudah terjual. Hitunglah banyak tiket yang sudah terjual 

untuk masing-masing jenis tiket !” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKS1 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 3: 

 

IKPM1 

IKPM2 

IKPM3 
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Gambar 4.9 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKS1 Pada Soal 

Nomor 3 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKS1 dapat memahami masalah pada nomor 3 dengan baik, Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.9 kode IKPM1 dimana subjek SKS1 mampu 

menuliskan dengan sangat lengkap apa yang diketahui pada soal (syarat 

cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKS1 menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Analisis ini didukung 

oleh cuplikan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan subjek: 

Peneliti : “Terakhir, soal nomor tiga, bagaimana sulitkah atau mudah ?” 

SKS1  : “Membingungkan, tapi saya baca berulang ulang dan faham” 

Peneliti : “Oke kita mulai satu satu, apa yang diketahui dari soal?” 

SKS1  : “Ada tiga jenis tiket untuk pertunjukkan, tiket dewasa harga per 

     tiketnya 60000, tiket remaja per tiketnya 3500, anak-anak  per 

     tiketnya 25000. Tiket itu sudah terjual sebanyak 278 dengan  

     hasil penjualannya tigabelasjuta. Tiket yang terjual saat ini tiket 

     dewasa 10 tiket lebih sedikit dari dua kali banyak tiket remaja.” 

Peneliti : “Iya terus apa yang ditanyakan?” 

SKS1  : “Hitunglah masing-masing jenis tiket yang sudah terjual?” 

IKPM3 
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Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKS1 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.9 kode (IKPM2) yaitu subjek SKS1 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Kemudian setelah itu apa yang kamu tulis ?” 

SKS1  : “Seperti  sebelumnya saya misalkan lagi untuk tiket dewasa d, 

     remaja r dan anak anak a. Lalu tulis persamaan yaitu yang  

     pertama d+r+a=278 itu karena kan ada penjelasan kalo tiket 

     yang terjual sebanyak 278. Kemudian persamaan yang  kedua 

     6000d +   35000r + 25000a= 13000000.” Ketiga persamaan  

     tiket dewasa 10 lebih sedikit dari dua kali tiket remaja d=2r-10”   

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKS1 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek mampu menjelaskan 

hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan. Subjek SKS1 

dapat membuat model matematika dari semua unsur yang diketahui. Sehingga 

rencana sudah ditetapkan dengan tepat. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKS1 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 3 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.9 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKS1 semula mengoperasikan konsep eliminasi 
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kemudian menggunakan konsep substitusi. Analisis ini didukung oleh hasil 

cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Iya benar, lalu bagaimana caranya kamu menyelesaikannya?” 

SKS1  : “Pertama saya eliminasi pers satu dan dua  hasil berupa pers 

     baru  yaitu -7d-2r=-1210. Jadi eliminasi pers baru dua variabel 

     tadi dengan pers yang diketahui terakhir ketemu d=150.   

     Selanjutnya saya masukkan d itu ke pers tiga tadi dan    

     mendapatlkan nilai r=80 serta saya masukkan variabel d dan r 

     ke pers satu, dan ini hasilnya a=48” 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKS1 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKS1 sudah sangat jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKS1 pada Gambar 4.9 kode IKPM4, 

terlihat bahwa subjek hampir mengecek kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. Namun 

karena waktunya mendekati habis maka subjek tidak sempat melakukan 

pengecekan kembali. Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oke berarti masing masing udah ketemu ya variabelnya.   

     Kemudian  diapakan kalau yakin itu hasilnya ?” 

SKS1  : “Saya nggak sempat melakukan pegecekan kembali buu” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia belum 

selesai melakukan pengecekan kembali nilai variabel ke dalam persamaan 

yang dibuat pada rencana pemecahan masalah sehingga ia belum menarik 

kesimpulan. Namun ia sempat menulis masing masing tiket yang terjual. 
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Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek SKS1 mampu memecahkan 

permasalahan dengan sangat baik. Kesimpulan untuk tahap kemampuan 

pemecahan masalah SKS1 disajikan dalam Tabel berikut: 

Tabel 4.6 Kemampuan Pemecahan Masalah pada Subjek SKS1 

No Tahap Polya Identifikasi 
Skor 

1 2  3 

1. Memahami 

Masalah 

(Understanding 

The Problem) 

Subjek SKS1 mampu memahami 

maksud soal, mampu mengungkapkan 

apa yang diketahui apa dan yang 

ditanyakan dari soal, dan mampu 

memahami apakah keterangan yang 

diberikan cukup untuk mencari apa yang 

ditanyakan baik pada soal nomor 1, 2, 

maupun 3. 

3 3 3 

2. Merencanakan 

Pemecahan 

Masalah (Devising 

A Plan) 

Subjek SKS1 mampu menyusun model 

matematika, meliputi kemampuan 

merumuskan masalah situasi sehari-hari 

Dalam matematika, serta menentukan 

alternatif pemecahan masalah baik pada 

penyelesaian soal nomor 1, 2, maupun 3. 

2 2 2 

3. Melaksanakan 

Rencana 

Pemecahan 

Masalah (Carrying 

Out The Plan) 

Subjek SKS1 mampu memilih dan 

mengembangkan strategi pemecahan 

masalah, mampu memunculkan alternati 

cara pemecahan masalah serta 

pengetahuan sebelumnya yang dapat 

digunakan untuk mendukung kegiatan 

pemecah an masalah baik pada soal 

nomor 1, 2, maupun nomor 3. 

3 3 3 

4. Mengecek Kembali  

(Looking A Back) 

Subjek SKS1 mampu mengidentifikasi 

perhitungan,  rumus, memeriksa 

kecocokan antara yang telah ditemukan 

dengan apa yang ditanyakan, dapat 

membuat kesimpulan yang tepat pada 

soal nomor 1. Namun pada soal nomor 2 

dan 3 subjek SKS1 tepat dalam 

membuat kesimpulan. 

2 1 0 

Kesimpulan 

Skor Total 27 

Nilai 90 

(Sangat Baik) 
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b. Subjek SKS2 

1) Soal Nomor 1 

Soal yang diberikan yaitu “Rani, Doni, dan Eko pergi ke toko alat tulis 

dipusat kota untuk membeli keperluan hari pertama mereka bersekolah. 

Setelah mereka memilih keperluan alat tulis yang mereka butuhkan dan 

membayarnya di kasir, Rani telah membeli 4 buku, 2 pensil dan 3 penggaris 

dengan harga Rp. 26.000. Kemudian Doni yang membeli 3 buku 3 pensil dan 

1 penggaris ia bayar dengan harga Rp. 21.000. Sedangkan Eko membeli 3 

buku dan 1 penggaris 1 pensil ia harus membayar dengan harga Rp. 15.000. 

Tak lama kemudian salah satu teman mereka bernama Intan datang untuk 

membeli keperluan alat tulis yang sama. Jika Intan hendak membeli 5 buku 3 

penggaris dan 2 pensil. Berapa jumlah uang yang harus dibayar Intan ?” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKS2 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 1: 

 

IKPM2 

IKPM1 
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Gambar 4.10 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKS2 Pada Soal 

Nomor 1 

IKPM3 

IKPM4 
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Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKS2 dapat memahami masalah pada nomor 1 dengan baik, Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.10 kode IKPM1 dimana subjek SKS2 mampu 

menuliskan apa yang diketahui pada soal (syarat cukup) juga mampu 

menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan. Bahkan subjek SKS2 menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Dia memahami maksud soal 

nomor 1 secara lisan. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara 

yang telah dilakukan peneliti dengan subjek SKS2, sebagai berikut: 

Peneliti : “Oke, untuk soal nomor satu. Apakah kamu memahaminya ?” 

SKS2  : “Iinsyaallah..” 

Peneliti : “Dari soal tersebut apa yang kamu tangkap ?” 

SKS2  : ”Itu bu, Rani yang membeli 4 buku 2 pensil 3 penggaris harus

     membayar sebanyak duapuluhenamribu lalu Doni yang membeli 

     3 buku  3 pensil dan 1 penggaris membayar sebanyak  2100  

     lalu Eko juga membeli 3 buku 1 pensil dan 1 penggaris    

     membayar sebanyak limabelasribu.” 

Peneliti : “ Lalu apa yang ditanyakan ?” 

SKS2  : “Jika Intan ingin membeli 5 buku 2 pensil dan 3 penggaris,  

     maka  Intan harus bayar berapa ?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKS2 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.10 kode (IKPM2) yaitu subjek SKS2 
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merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari setiap yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif 

pemecahan masalah pada soal nomor 1. Analisis ini didukung oleh hasil 

cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Sip. Kemudian dari informasi tersebut. Sudah bisakah yang  

     diketahui tadi digunakan untuk menyelesaikan soal ?” 

SKS2  :  “Menurut saya sudah bu.” 

Peneliti : “Setelah faham dengan semua itu apa yang kamu lakukan   

     selanjutnya?” 

SKS2  : ”Ini materi SPLTV bu Jadi menurut saya langsung saya misal 

     kan ke sebuah variabel !” 

Peneliti : “Iya benar ini materi SPLTV, lalu setelah menggunakan vaiabel 

     untuk mempermudah pekerjaan mu bagaimana selanjutnya ?  

     Apa yang kamu lakukan ? 

SKS2  : “Saya kerjakan pake cara SPLTV yang campuran aja” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKT2 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek mampu menjelaskan 

hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan. Subjek SKS2 

dapat membuat model matematika dari semua unsur yang diketahui. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKS2 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 1 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.10 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKS2 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Sehingga diperoleh hasil harga per 

buku = 3200, harga per pensil = 3000 dan harga per penggaris = 2400. 

Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 
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Peneliti : “Oke jadi kamu pilih cara campuran yaa. Dengan cara   

    campuran itu dapatkah kamu menyelesaikan persoalan    

    tersebut” 

SKS2   : ”Bisa bu, menurut saya menjadi lebih mudah” 

Peneliti : “Bisa kamu jelaskan bagaimana prosesnya ?” 

SKS2   : “Kan awalnya saya misalkan bu yaitu a = buku b= pensil dan c 

    = penggaris. Lalu sesuai yang diketahui saya dapatkan tiga  

    persamaan  dari yang diketahui oleh soal tadi bu. Dapatnya  

    4a+2b+3c=26000 kemudian pers kedua3a+3b+c=21000   

    ketiga 3a+b+c=15000.  

Peneliti : “Kemudian ?” 

SKS2   : “Setelah itu saya eliminasi dulun pers dua dan tiga itu salah  

    satu variabel nya ketemu jawabanya b=3000. Karena sudah  

    satu variabel  langung saya substitusikan ke pers satu dan dua 

    bu dapatnya masih  berupa persamaan jadi ada dua    

    persamaan baru yaitu pers empat dan lima. Jadi saya eliminasi 

    lagi persamaan baru itu dan saya  mendapatkan nilai c=2400. 

    Nah habis itu saya substitusikan b dan c  ke pers satu bu dan  

    hasilnya ini ketemu a=3200 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKS2 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKS2 sudah sangat jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKS2 pada Gambar 4.10 kode IKPM4, 

terlihat sangat jelas bahwa subjek mengecek kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. Selain 

mengecek kembali subjek juga terlihat menuliskan kesimpulan dengan tepat. 

Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oh yayaya. Lalu setelah mendapatkan jawabannya apakah  

     kamu yakin dengan jawabanmu ?”  
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SKS2  : “Yakin bu, di lembar jawaban bagian memeriksa kembali itu  

     saya cek lagi dengan memasukkan nilai a b dan c yang sudah 

     diketahui ke  dalam ke tiga persamaan tiga variabel yang  

     diawal poin b tadi bu” 

Peneliti : “Lalu bagaimana apakah sudah cocok dan bisa kamu tarik  

     kesimpulan ?” 

SKS2  :  “Cocok kok bu, jadi kesimpulannya ini, jika intan hendak   

     membeli 5buku 3 penggaris dan satu pensil maka dia harus  

     membayarnya dengan uang duapuluhsembilanribuduaratus bu” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia melakukan 

pengecekan kembali dengan memasukkan nilai variabel yang sudah ada 

hasilnya ke dalam tiga persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan 

masalah sehingga ia dapat menarik kesimpulan bahwa jika Intan membeli 5 

buku 2 pensil dan 3 penggaris maka ia harus membayar sebanyak Rp 29.200. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan yaitu “Paman Andi memberikan beberapa buah 

kelengkeng pada ketiga keponakannya yaitu Dina, Dani dan Dian. Masing 

masing buah kelengkeng milik  mereka  jika dijumlahkan maka rata-ratanya 

adalah 16. Jika buah kelengkeng yang didapatkan Dani ditambahkan dengan 

20 buah kelengkeng lagi maka hasilnya akan sama dengan jumlah dari buah 

kelengkeng milik Dina dan Dian. Sedangkan buah kelengkeng yang 

didapatkan Dian hasilnya sama dengan jumlah buah kelengkeng yang 

didapatkan Dina dan Dani dikurangi 4. Berapakah buah kelengkeng masing-

masing yang didapatkan Dina, Dani dan Dian?” 

Berikut jawaban tertulis subjek SDKS dalam memecahkan masalah soal 

nomor 2: 
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Gambar 4.11 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKS2 Pada Soal 

Nomor 2 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Dari hasil diatas dapat dikatakan Subjek SKS2 dapat memahami masalah 

pada nomor 2 dengan baik, Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.11 kode 

IKPM1 dimana subjek SKS2 mampu menuliskan apa yang diketahui pada 

soal (syarat cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

sehingga mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKS2 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban, bahwa 

ditanyakan adalah masing masing buah kelengkeng yang didapatkan oleh 

Dani  Dina dan Dian. Subjek juga memahami  masalah atau maksud soal 

nomor 2 secara lisan. Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara dengan 

subjek SKS2: 

Peneliti : “Untuk soal nomor dua,  sulit atau mudah ?” 

SKS2  : “Agak sulit, saya baca ulang ulang saya faham akhirnya  bu” 

Peneliti : “Oh iya, tapi kamu faham dengan maksud soalnya ?” 

SKS2  : “Yaa akhirnya faham bu,” 

Peneliti : “Apa aja yang diketahui ?” 

IKPM4 
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SKS2  : “Kelengkeng yang dimiliki tiga anak itu jika dijumlahkan   

     mempunyai rata-rata16, lalu, buah milik Dani jika ditambahkan 

     duapuluh lagi hasilnya sama dengan jumlah buah milik Dina  

     dan Dian. Lalu buah punya Dian sama kaya jumlah punya Dina 

     sama Dani dikurang 4.” 

Peneliti : “Oke, lalu apa yang ditanyakan?” 

SKS2  : “Masing masing buah yang didapatkan Dani Dian Dina bu” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKS2 mampu 

memahami masalah yang ada. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang 

diketahui, dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tulisan maupun lisan 

secara tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.11 kode (IKPM2) yaitu subjek SKS2 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga menemukan alternatif pemecahan masalah. 

Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oke setelah itu apa yang kamu lakukan setelah mengetahui  

     apa yang diketahui dan ditanyakan ?” 

SKS2  : “Saya misalkan lagi bu pake variabel x y z. Lalu persamaannya 

     saya buat sederhana bagian yang rata rata itu kan  jadinya  

     pake rumus x+y+z  dibagi tiga karena ada tiga  variabel lalu 

     sama dengan 16, jadi kalo dipindah ruaskan  tiganya dapat  

     persamaan x+y+z=48 lanjutnya tinggal  persamaan yang lain 

     bu. Yang kedua ini bu,  x+y-z=20 dan yang ketiga x+y-z=4” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKS2 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek mampu menjelaskan 

hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan. Subjek SKS2 
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dapat membuat model matematika dari semua unsur yang diketahui. Sehingga 

rencana sudah ditetapkan dengan tepat. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKS2 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 2 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.11 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKS2 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan substitusi. Sehingga diperoleh x=14, y=12 dan z=22. 

Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Ya apa yang kamu pecahkan lagi untuk mencari masing   

     masing nilai buah yang didapatkan tiga anak tadi ?” 

SKS2  : “Pertama tama saya eliminasi itu persamaan satu dan tiga 

      ketemunya satu nilai variabel z=22. 

Peneliti : “Oke terus??” 

SKS2  : “Selanjutnya saya substitusi ke persamaan 1 & 2. Tadi dapat 

     dua persamaan namai persamaan 4 & 5. Langsung hasil nya  

     ketemu y=14. Kemudian saya sibstitusikan tadi nilai z dan y ke 

     persamaan 1. Dapat x=12 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKS2 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKS2 sudah jelas terperinsi 

runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKS2 pada Gambar 4.11 kode IKPM4, 

terlihat sangat jelas bahwa subjek mengecek kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. Selain 

mengecek kembali subjek juga terlihat menuliskan kesimpulan dengan tepat. 

Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 
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Peneliti : “Oh gitu, berarti masing-masing udah ketemu yaa? Kamu yakin 

     dengan jawaban mu ini ? 

SKS2  : “Yakin bu soalnya udah saya cek dikolom poin mengecek itu  

     saya masukkan ke tiga persamaan dan hasilnya sama semua.  

     Sehingga kesimpulannya buah kelengkeng eh ini maksudnya  

     Dina bu saya salah nulis Dian, intinya punya Dina adalah 12 

     punya Dani 14 dan punya Dian 22” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia melakukan 

pengecekan kembali. Hingga ia hanya mengecek dengan memasukkan nilai 

variabel yang sudah ada hasilnya ke dalam tiga persamaan yang dibuat pada 

rencana pemecahan masalah sehingga ia dapat menarik kesimpulan buah 

kelengkeng Dina adalah 12 kelengkeng Dani 14 dan kelengkeng Dian 22. 

3) Soal Nomor 3 

Soal yang diberikan yaitu Sebuah pertunjukan seni dipusat kota yang 

akan diadakan pada akhir pekan menjual tiga jenis tiket. Yaitu tiket untuk 

dewasa (usia 21 tahun keatas dengan harga Rp. 60.000, kemudian untuk 

remaja (usia 13 hingga 20 tahun) tiket dijual dengan harga Rp. 35.000, 

sedangkan untuk anak anak (dibawah umur 13 tahun) dikenakan biaya tiket 

sejumlah Rp. 25.000. Saat ini telah terjual sebanyak 278 tiket dengan total 

penerimaan hasil penjualan tiket sebesar Rp. 13.000.000. Jika tiket yang telah 

terjual untuk tiket dewasa yaitu 10 tiket lebih sedikit dari dua kali banyak 

tiket remaja yang sudah terjual. Hitunglah banyak tiket yang sudah terjual 

untuk masing-masing jenis tiket !” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKS2 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 3: 
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Gambar 4.12 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKS2 Pada Soal 

Nomor 3 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKS2 telah memahami masalah pada nomor 3 dengan baik pada 

awalnya, Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.12 kode IKPM1 dimana subjek 

SKS2 mampu menuliskan dengan sangat lengkap apa yang diketahui pada 

soal (syarat cukup). Subjek SKS2 menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada lembar jawaban ia juga salah menuliskan apa yang diketahui 

meskipun sebenarnya ia memahami maksud soal nomor 3 secara lisan. 

Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara dengan subjek SKS2: 

Peneliti : “Terakhir, soal nomor tiga, bagaimana sulitkah atau mudah ?” 

SKS2  : “Membingungkan bu, kayanya salah semua”(sambil menunduk) 

Peneliti : “Oke kita mulai satu satu, apa yang diketahui dari soal?” 

SKS2  : “Itu bu, kana da tiga jenis tiket untuk pertunjukkan, tiket   

     dewasa yang harganya per tiketnya 60000, untuk tiket remaja 

     per tiketnya 35000 dan untuk anak anak pertiketnya 25000.  

     Terus ini bu tiket itu udah terjual sebanyak 278 tapi saya   

     nulisnya 270 kan salah. Terus ini saya  juga bingung maksudnya 

     ini bu, tiket yang terjual saat ini tiket dewasa 10 tiket lebih  

     sedikit dari dua kali banyaknya tiket remaja.” 

IKPM4 
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Peneliti : “Oiya salah ya kamu nulisnya, terus apa yang ditanyakan?” 

SKS2  : “Tiket masing-masing yang sudah terjual?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKS2 mampu 

memahami masalah meskipun ia salah menuliskan dalam lembar jawaban. 

Subjek juga mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, dan unsur-

unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek memahami maksud dari soal tersebut maka langkah 

selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan masalah. 

Hal ini terlihat pada Gambar 4.12 kode (IKPM2) yaitu subjek SKS2 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui meski dengan koefisien yang salah, sehingga mampu 

menemukan alternatif pemecahan masalah. Analisis ini didukung oleh hasil 

cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Kemudian setelah itu dalam poin b itu apa yang kamu tulis ?” 

SKS2  : “Seperti soal soal sebelumnya saya misalkan lagi untuk tiket  

     dewasa p remaja q dan anak anak r. Lalu saya tulis persamaan 

     yang saya dapatkan yaitu yang pertama p+q+r=270 itu hehehe. 

     Kemudian  yang kedua persamaan 6000d + 35000r + 25000a= 

     13000000. Saya sederhanakan itu 12d+7r+5a=26000. Terus 

     ini bu saya nulis yang tiket dewasa 10 lebih sedikit dari dua kali 

     tiket remaja ini d=2r-10.” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKS2 

sebenarnya mampu merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek 

meski ragu ragu karena salah tapi ia berusaha mampu menjelaskan hubungan 

antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan. Subjek SKS2 dapat 

membuat model matematika dari semua unsur yang diketahui. 
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c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKS2 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 3 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.12 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKS2 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Analisis ini didukung oleh hasil 

cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Lalu bagaimana caranya kamu menyelesaikannya?” 

SKS2  : “Setelah saya dapatkan tadi semua persamaan yang pertama 

     saya eliminasi pers satu dan dua tadi ketemunya pers dua   

     variabel yaitu -5p+2r=-710. Lalu saya eliminasi pers satu dan 

     tiga ketemunya  pers  dua variabel lagi. Jadi saya  eliminasi 

     pers 4 dengan pers yang diketahui ke 5 ketemu ini p=-150.  

     Langsung selanjutnya saya masukkan p itu ke pers 5 tadi dan 

     mendapatlkan nilai r=730. Tapi salah semua kan yaaa buu”  

     (sedih) 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKS2 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKS2 sudah sangat jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. Namun karena salah dari awal 

maka hasilnya pun salah.  

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKS2 pada Gambar 4.12 kode IKPM4, 

terlihat bahwa subjek hampir mengecek kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. Namun 

karena waktunya mendekati habis maka subjek tidak sempat melakukan 

pengecekan kembali. Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oiya  Kemudian  diapakan lagi ?” 
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SKS2  : “Yaa saya cek bu saya masukkan masing masing nilai variabel 

     ke dalam 3 pers tadi bu tapi gak tau lagi bu itu bener gak   

     jumlahnya duaratustuulapan itu kan  tadi artinya masing   

     masing tiket yang terjual dewasa -150 tiket remaja sebanyak -

     310 tiket anak anak sebanyak 730” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia melakukan 

pengecekan kembali meskipun hasilnya salah. Hingga ia hanya mengecek 

dengan memasukkan nilai variabel yang sudah ada hasilnya ke dalam tiga 

persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah sehingga ia menarik 

kesimpulan secara singkat. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek SKS2 mampu memecahkan 

permasalahan dengan sangat baik. Kesimpulan untuk tahap kemampuan 

pemecahan masalah SKS2 disajikan dalam Tabel berikut: 

Tabel 4.7 Kemampuan Pemecahan Masalah pada Subjek SKS2 

No Tahap Polya Identifikasi 
Skor 

1 2  3 

1. Memahami 

Masalah 

(Understanding 

The Problem) 

Subjek SKS2 mampu memahami 

maksud soal, mampu mengungkapkan 

apa yang diketahui apa dan yang 

ditanyakan dari soal, dan mampu 

memahami apakah keterangan yang 

diberikan cukup untuk mencari apa yang 

ditanyakan baik soal nomor 1 2, namun 

tidak pada 3. 

3 3 2 

2. Merencanakan 

Pemecahan 

Masalah (Devising 

A Plan) 

Subjek SKS2 mampu menyusun model 

matematika, meliputi kemampuan 

merumus kan masalah meskpun salah 

Dalam matematika, serta menentukan 

alternatif pemecah an masalah baik pada 

penyelesaian soal nomor 1, 2, maupun 3. 

2 2 1 

3. Melaksanakan 

Rencana 

Pemecahan 

Masalah (Carrying 

Out The Plan) 

Subjek SKS2 mampu memilih dan 

mengembangkan strategi pemecahan 

masalah, mampu memunculkan alternati 

cara pemecahan masalah serta 

pengetahuan sebelumnya yang dapat 

3 3 2 
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No Tahap Polya Identifikasi 
Skor 

1 2  3 

digunakan untuk mendukung kegiatan 

pemecah an masalah baik pada soal 

nomor 1, 2, maupun nomor 3. 

4. Mengecek Kembali  

(Looking A Back) 

Subjek SKS2 mampu mengidentifikasi 

perhitungan,  rumus, memeriksa 

kecocokan antara yang telah ditemukan 

dengan apa yang ditanyakan, dapat 

membuat kesimpulan yang tepat pada 

soal nomor 1. Namun pada soal nomor 2 

dan 3 subjek SKS2 salah dalam 

membuat kesimpulan. 

2 2 1 

Kesimpulan 

Skor Total 26 

Nilai 86,6 

(Sangat Baik) 

 

 

3. Kemampuan pemecahan masalah open-ended pada siswa  

kemampuan matematika rendah (subjek SKR) 

a. Subjek SKR1 

1) Soal Nomor 1 

Soal yang diberikan yaitu “Rani, Doni, dan Eko pergi ke toko alat tulis 

dipusat kota untuk membeli keperluan hari pertama mereka bersekolah. 

Setelah mereka memilih keperluan alat tulis yang mereka butuhkan dan 

membayarnya di kasir, Rani telah membeli 4 buku, 2 pensil dan 3 penggaris 

dengan harga Rp. 26.000. Kemudian Doni yang membeli 3 buku 3 pensil dan 

1 penggaris ia bayar dengan harga Rp. 21.000. Sedangkan Eko membeli 3 

buku dan 1 penggaris 1 pensil ia harus membayar dengan harga Rp. 15.000. 

Tak lama kemudian salah satu teman mereka bernama Intan datang untuk 

membeli keperluan alat tulis yang sama. Jika Intan hendak membeli 5 buku 3 

penggaris dan 2 pensil. Berapa jumlah uang yang harus dibayar Intan ?” 
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Berikut jawaban tertulis subjek SKR1 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 1: 

 

 

 

Gambar 4.13 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKR1 Pada Soal 

Nomor 1 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

IKPM1 

IKPM2 

IKPM3 

IKPM3 
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a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKR1 dapat memahami masalah pada nomor 1 dengan cukup 

baik, Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.13 kode IKPM1 dimana subjek 

salah dan kurang menuliskan apa yang diketahui pada soal (syarat cukup) 

juga cukup mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga bisa 

dikatakan cukup mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKR1 

sendiri cukup sadar bahwa salah dalam menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyaka pada lembar jawaban. Analisis ini didukung oleh cuplikan 

wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan subjek SKR1: 

Peneliti : “Baik untuk yang pertama, langsung saja ya, soal nomor satu. 

     Kamu memahaminya ?” 

SKR1  : “Insyaallah..” 

Peneliti : “Dari soal tersebut apa yang kamu tangkap ?” 

SKR1  : ”Itu bu, Rani yang membeli 4 buku 2 pensil 3 penggaris harus

     membayar sebanyak duapuluhenamribu lalu Doni yang membeli 

     3  buku  3 pensil dan 1 penggaris membayar sebanyak 21000 

     lalu Eko membeli 3 buku 1 pensil dan 1 penggaris membayar  

     sebanyak limabelasribu.” 

Peneliti : “Lalu apa yang ditanyakan ?” 

SKR1  : “Itu bu saya lupa tidak menuliskannya dilembar jawaban buu 

     tapi kayanya yang ditanyakan ini bu (melihat soal). Teman  

     mereka yang bernama Intan ingin membeli 5 buku 2 pensil dan 

     3 penggaris, maka  Intan harus bayar berapa gitu bu tapi. Eh 

     ini tapi saya juga salah menuliskan yang hendak dibeli intan. 

     Harusnya 3 pengaris 2 pensil” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek  SKR1 

sebenarnya mampu memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-

unsur yang diketahui, dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat. Hanya 

saja karena kurang teliti ia melakukan kesalahan dan tidak menuliskan 

dengan tepat.   
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b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek memahami maksud dari soal tersebut maka langkah 

selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan masalah. 

Hal ini terlihat pada Gambar 4.13 kode (IKPM2) yaitu subjek SKR1 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Yaudah lalu kemudian dari informasi tersebut. Bisakah yang 

     diketahui tadi digunakan untuk menyelesaikan soal ?” 

SKR1  :  “Menurut saya sudah bu.” 

Peneliti : “Apa yang kamu lakukan selanjutnya?” 

SKR1  : ”Seperti yang lain saya langsung memisalkan sebuah variabel 

     untuk lebih ringkas dan mudah bu  !” 

Peneliti : “Setelah kamu menggunakan variabel untuk mempermudah  

     pekerjaan bagaimana selanjutnya ? Apa yang kamu  lakukan ?” 

SKR1  : ”Di kerjakan lansung buu” 

Peneliti : “Bisa kamu jelaskan bagaimana prosesnya ?” 

SKR1  : “Kan awalnya saya misalkan bu yaitu p = buku q= pensil dan r 

     =  penggaris. Lalu sesuai yang diketahui saya dapatkan tiga  

     persamaan  dari yang diketahui oleh soal tadi bu. Dapatnya  

     4p+2q+3r=26000  kemudian persamaan kedua 3p+3q+r=  

     21000 sama 3p+q+r=15000. 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKR1 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah. Subjek SKR1 dapat membuat model 

matematika dari semua unsur yang diketahui. Sehingga rencana sudah 

ditetapkan dengan tepat. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKR1 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 1 dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.13 kode (IKPM3) 
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dimana subjek SKR1 semula mengoperasikan konsep eliminasi kemudian 

menggunakan konsep substitusi. Sehingga diperoleh hasil harga per buku = 

3200, harga per pensil = 3000 dan harga per penggaris = 2400. Analisis ini 

didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut:  

Peneliti : “Oke kemudian ?” 

SKR1  : “Setelah itu eliminasi dulu pers dua dan tiga hingga ketemu  

     jawabannya q=3000. Kan sudah dapat satu variabel langung 

     saya  substitusikan ke pers satu dan dua  dapat persamaan baru

      yaitu pers empat dan lima. Jadi saya eliminasi persamaan  

     baru itu dan saya mendapatkan nilai r=2400. Nah kan udah  

     dapat dua variable yang ketemu nilainya itu saya substitusikan 

     ke persamaan satu dapat  p=3200.” 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKR1 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKR1 sudah cukup jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKR1 pada Gambar 4.13terlihat sangat 

jelas bahwa subjek tidak melakukaan proses mengecek kembali semua nilai 

variabel ke dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. 

Hal ini karena subjek tidak memahami maksud dari pengecekkan kembali. 

Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oke. Lalu setelah mendapatkan jawabannya apakah kamu  

     yakin dengan jawabanmu ?”  

SKR1  : “Hmm (berfikir) yakin bu, tapi saya tidak melakukan proses 

     pengecekan kembali buu, itu bu karena saya gak faham maksud 

     pengecekan kembali.  Jadi semua petanyaan pada bagian  

     pengecekkan kembali itu saya lewati  bu. Saya ingin kerjakan 

     nanti diakhir. Tapi tetep saya baru faham maksud pengecekan 
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     kembali setelah saya teman saya dan saya hanya sempat   

     mengerjakanya  dinomor tiga saja.”(Sambil senyum  menyesal) 

Peneliti : “Hehe ooh gitu yaa berarti ini kamu tidak menuliskan    

     kesimpulan ?” 

SKR1  :  “Tidak buu” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia tidak 

melakukan pengecekan kembali karena tidak faham dengan cara melakukan 

proses pengecekkan kembali sehingga subjek pun tidak membuat kesimpulan. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan yaitu “Paman Andi memberikan beberapa buah 

kelengkeng pada ketiga keponakannya yaitu Dina, Dani dan Dian. Masing 

masing buah kelengkeng milik  mereka  jika dijumlahkan maka rata-ratanya 

adalah 16. Jika buah kelengkeng yang didapatkan Dani ditambahkan dengan 

20 buah kelengkeng lagi maka hasilnya akan sama dengan jumlah dari buah 

kelengkeng milik Dina dan Dian. Sedangkan buah kelengkeng yang 

didapatkan Dian hasilnya sama dengan jumlah buah kelengkeng yang 

didapatkan Dina dan Dani dikurangi 4. Berapakah buah kelengkeng masing-

masing yang didapatkan Dina, Dani dan Dian?” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKR1 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 2: 

 

IKPM1 
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Gambar 4.14 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKR1 Pada Soal 

Nomor 2 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKR1 dapat memahami masalah pada nomor 2 dengan cukup 

baik, Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.14 kode IKPM1 dimana subjek 

SKR1 mampu menuliskan dengan lengkap apa yang diketahui pada soal 

(syarat cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKR1 menuliskan apa 

IKPM2 

IKPM3 
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yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban, bahwa ditanyakan 

adalah berapa kelengkeng yang didapatkan oleh Dina Dani dan Dian.  Subjek 

memahami pula maksud soal nomor 2 secara lisan. Analisis ini didukung oleh 

cuplikan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan subjek SKR1: 

Peneliti : “Untuk soal nomor dua, bagaimana ? sulit atau mudah ?” 

SKR1  : “Agak membingungkan buu, saya faham akhirnya, yang   

     dibagian kata  rata-rata itulo bu” 

Peneliti : “Oh iya, tapi kamu faham dengan maksud soalnya ?” 

SKR1  : “Yaa  faham bu, hehe” 

Peneliti : “Apa aja yang diketahui ?” 

SKR1  : “Kelengkeng tiga anak itu jika dijumlahkan mempunyai  rata- 

     rata16, lalu, buah milik Dani jika ditambahkan duapuluh  hasil 

     nya sama dengan jumlah buah  Dina dan Dian. Buah  punya 

     Dian sama kaya jumlah punya Dina dan Dani dikurang 4.” 

Peneliti : “Oke, lalu apa yang ditanyakan?” 

SKR1  : “Berapa kelengkeng yang didapatkan Dani Dian sama Dina ?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKR1 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.14 kode (IKPM2) yaitu subjek SKR1 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Namun terdapat kesalahan pada perhitungan. Analisis ini didukung 

oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 
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Peneliti : Peneliti : “Oke setelah itu apa yang kamu lakukan setelah  

     mengetahui apa yang  diketahui dan ditanyakan ?” 

SKR1  : “Saya misalkan lagi bu pake variabel x y z. Lalu persamaannya 

     saya buat sederhana itu bu, bagian yang rata rata itu  jadinya 

     pake rumus x+y+z dibagi tiga sama dengan 16, jadi kalo   

     dipindah ruaskan tiganya dapat persamaan x+y+z=54” 

Peneliti :  ”Loh berapaa? Masa 54 hayoo ?” 

SKR1  :  (menghitung) Ohiya bu 48. Yaaah salah lagi” 

Peneliti : “Iya salah yaa. Yaudah lanjutnya?” 

SKR1  : “Lanjutnya tinggal manyederhanakan persamaan yang lain bu. 

     Yang  kedua ini bu, saya dapat x+y-z=20 dan ketiga x+y- z=4” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKR1  

sebenarnya mampu merencanakan penyelesaian masalah, dimana subjek 

mampu menjelaskan hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang 

ditanyakan meskipun pada perhitungannya ia melakukan kesalahan. Subjek 

SKR1 dapat membuat model matematika dari semua unsur yang diketahui.  

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKR1 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 2 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.14 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKR1 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan substitusi. Sehingga diperoleh hasil x=12, y=17 dan 

z=25. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut:  

Peneliti : “Oke lalu apa yang kamu pecahkan lagi untuk mencari masing 

     masing nilai buah yang didapatkan tiga anak tadi ?” 

SKR1  : “Ini SPLTV lagi, jadi saya samakan kaya nomor satu tadi.  

     Pertama saya eliminasi lagi itu persamaan satu dan tiga dapat 

     z=25. Itu  dapat 25 kayanya kan soalnya tadi salah buu yang 

     persamaan satu tadi harusnya 48 jadi 54.  

Peneliti : “Oiya oke terus??” 

SKR1  : “Selanjutnya saya eliminasi persamaan dua dan ia dapat   

     persamaan   baru. Jadi z yang salah tadi saya substiusi ke  
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     persamaan 4, dan dapat  y= 17 hehe tapi salah kan yaa bu.  

     Lalu saya substutusikan  persamaan 1 dapat x=12.”  

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKR1 

sebenarnya  mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai 

dengan rencana yang dibuat diawal. Namun karena pada proses perencanaan 

subjek salah dalam perhitungan maka hingga jawaban akhir ia tetap salah. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKR1 pada Gambar 4.14 terlihat 

bahwa subjek tidak sempat melakukan pengecekan kembali semua nilai 

variabel ke dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. 

Ia hanya sempat menuliskan masing masing buah kelengkeng yang 

didapatkan oleh ketiga anak yag diketahui tersebut. Analisis ini didukung 

oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oh gitu, berarti masing-masing udah ketemu yaa meskipun  

     salah? Kamu yakin dengan jawaban mu ini ? 

SKR1  : “nggak bu soalnya waktu saya sudah kumpulkan saya sadar  

     kalo  nomor dua saya salah dan saya juga tidak melakukan  

     pengecekkan kembali buu. Nggak sempet” 

Peneliti : “Oh gitu, baiklah” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia tidak 

melakukan pengecekan kembali dengan memasukkan nilai variabel yang ada 

hasilnya ke dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. 

3) Soal Nomor 3 

Soal yang diberikan yaitu Sebuah pertunjukan seni dipusat kota yang 

akan diadakan pada akhir pekan menjual tiga jenis tiket. Yaitu tiket untuk 

dewasa (usia 21 tahun keatas dengan harga Rp. 60.000, kemudian untuk 
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remaja (usia 13 hingga 20 tahun) tiket dijual dengan harga Rp. 35.000, 

sedangkan untuk anak anak (dibawah umur 13 tahun) dikenakan biaya tiket 

sejumlah Rp. 25.000. Saat ini telah terjual sebanyak 278 tiket dengan total 

penerimaan hasil penjualan tiket sebesar Rp. 13.000.000. Jika tiket yang telah 

terjual untuk tiket dewasa yaitu 10 tiket lebih sedikit dari dua kali banyak 

tiket remaja yang sudah terjual. Hitunglah banyak tiket yang sudah terjual 

untuk masing-masing jenis tiket !” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKR1 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 3: 

 

 

 

IKPM1 

IKPM2 
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Gambar 4.15 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKR1 Pada Soal 

Nomor 3 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKR1 dapat memahami masalah pada nomor 3 dengan baik, Hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.15 kode IKPM1 dimana subjek SKR1 

mampu menuliskan dengan sangat lengkap apa yang diketahui pada soal 

(syarat cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKR1 menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Dia memahami pula 

IKPM4 

IKPM3 
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maksud soal nomor 3 secara lisan. Analisis ini didukung oleh cuplikan 

wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan subjek SKR1: 

Peneliti : “Terakhir, soal nomor tiga, bagaimana sulitkah  atau mudah ?” 

SKR1  : “Membingungkan bu, tapi insyaallah saya faham” 

Peneliti : “Oke insyaallah faham yaa. Kita mulai satu satu, apa yang  

     diketahui dari soal?” 

SKR1  : “Itu bu, tiga jenis tiket untuk pertunjukkan, tiket dewasa yan  

     harganya  per tiketnya 60000, tiket remaja per tiketnya 35000 

     dan untuk anak anak pertiketnya 25000. Terus ini bu tiket itu  

     sudah terjual sebanyak 278 dengan hasil penjualannya dapat 

     13000000. Terus tiket yang  terjual saat ini tiket dewasa 10  

     tiket lebih sedikit dari dua kali banyak  nya tiket remaja.” 

Peneliti : “Iya terus apa yang ditanyakan?” 

SKR1  : “Tiket masing-masing yang sudah terjual?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKR1 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.15 kode (IKPM2) yaitu subjek SKR1 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara peneliti dengan 

subjek berikut: 

Peneliti : “Kemudian setelah itu apa yang kamu tulis ?” 

SKR1  : “Seperti soal soal sebelumnya saya misalkan lagi untuk tiket  

     dewasa a remaja b dan anak anak c. Lalu saya tulis persamaan 

     yang saya dapatkan yaitu yang pertama a+b+c=278. Kemudian 

     yang kedua  persamaan 6000a + 35000b + 25000c=    
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     13000000. Disederhanakan   dapat 12d+7r+5a=26000. Terus 

     yang tiket dewasa  10 lebih sedikit dari dua kali tiket remaja 

     ini a=2b-10.” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKR1 mampu 

merencanakan penyelesaian masalah dengan benar, dimana subjek mampu 

menjelaskan hubungan antara unsur yang diketahui dengan yang ditanyakan. 

Subjek SKR1 dapat membuat model matematika dari semua unsur yang 

diketahui. Sehingga rencana penyelesaian masalah sudah ditetapkan dengan 

tepat. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKR1 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 3 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.15 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKR1 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan konsep substitusi. Analisis ini didukung oleh hasil 

cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Iya benar , lalu bagaimana cara kamu menyelesaikannya?” 

SKR1  : “Setelah saya dapatkan tadi semua persamaan itu saya   

     operasikann bu, yang pertama saya eliminasi pers satu dan dua

      tadi ketemunya  pers baru tapi dua variabel yaitu  -7a-2b=       

     -1210. Jadi saya  eliminasi  pers baru yang dua variabel tadi 

     dengan pers yang diketahui terakhir  tadi lo bu, yang dari tiket 

     dewasa terjual 10 lebih sedikit dari dua kali   tiket remaja tadi lo 

     bu ini dan dapetnya ketemu ini a=150. Langsung  selanjtnya  

     saya masukkan a itu ke pers tiga tadi dan mendapatlkan  nilai 

     b=80 serta saya masukkan variabel a sama b tadi yang udah  

     ketemu ke pers awal, dan ini ketemu c nya 48” 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKR1 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 
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yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKR1 sudah sangat jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKR1 pada Gambar 4.15 kode 

IKPM4, terlihat bahwa subjek telah mengecek kembali semua nilai variabel 

ke dalam persamaan pertama yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. 

Namun karena waktunya mendekati habis maka subjek tidak sempat 

melakukan pengecekan kembali untuk soal yang lain. Analisis ini didukung 

oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oke berarti masing masing uda ketemu ya variabelnya.   

     Kemudian  diapakan kalau yakin itu hasilnya ?” 

SKR1  : “Nah disini saya baru melaksanakan pengecekan kembali   

     hasilnya  tadi bu. Sebelumnya saya Tanya temen maksudnya 

     pengecekan kembali. Setelah saya mulai faham dan saya cek bu 

     saya masukkan  masing masing nilai variabel ke dalam pers 

     satu tadi bener  jumlahnya  duaratustujulapan itu kan tadi  

     artinya masing masing  tiket yang  terjual sebanyak 278. Jadi 

      a+b+c=278 diganti 150+80+48=278 hasil nya benar 278” 

Peneliti : “Jadi kesimpulannya ?” 

SKR1  : “Jadi kesimpulannya tiket yang  terjual yaitu tiket dewasa  150, 

     tiket remaja sebanyak 80 dan tiket anak anak  sebanyak 48.” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia melakukan 

pengecekan kembali nilai meskipun hanya dalam satu persamaan yang dibuat  

pada rencana pemecahan masalah sehingga ia dapat  menarik kesimpulan.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek SKR1 mampu memecahkan 

permasalahan dengan sangat baik. Kesimpulan untuk tahap kemampuan 

pemecahan masalah SKR1 disajikan dalam Tabel berikut: 
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Tabel 4.8 Kemampuan Pemecahan Masalah pada Subjek SKR1 

No Tahap Polya Identifikasi 
Skor 

1 2  3 

1. Memahami 

Masalah 

(Understanding 

The Problem) 

Subjek SKR1 mampu memahami 

maksud soal, mampu mengungkapkan 

apa yang diketahui apa dan yang 

ditanyakan dari soal, dan mampu 

memahami apakah yang diberikan 

cukup untuk mencari yang ditanyakan 

pada soal nomor 1,  2 dan 3. 

2 3 3 

2. Merencanakan 

Pemecahan 

Masalah (Devising 

A Plan) 

Subjek SKR1 mampu menyusun model 

matematika,  Serta menentukan 

alternatif pemecah an masalah baik pada 

penyelesaian soal nomor 1, 2, maupun 3. 

2 1 2 

3. Melaksanakan 

Rencana 

Pemecahan 

Masalah (Carrying 

Out The Plan) 

Subjek SKR1 mampu memilih dan 

mengembang kan strategi pemecahan 

masalah, mampu memuncul kan 

alternative atau cara pemecahan masalah 

serta pengetahuan sebelumnya yang 

dapat digunakan untuk mendukung 

kegiatan pe mecahan masalah baik pada 

soal nomor 1, 2 maupun 3. 

3 2 3 

4. Mengecek Kembali  

(Looking A Back) 

Subjek SKR1 awalnya belum 

memahami bagaimana cara memeriksa 

kecocokan antara yang telah ditemukan 

dengan apa yang ditanyakan, sehinga 

tidak dapat menyimpulkan untuk nomor 

1 dan 2. Namun pada nomor 3 subjek 

tepat dalam membuat kesimpulan. 

0 0 2 

Kesimpulan  

Skor Total 23 

Nilai 76,6 

(Baik) 

 

b. Subjek SKR2 

1) Soal Nomor 1 

Soal yang diberikan yaitu “Rani, Doni, dan Eko pergi ke toko alat tulis 

dipusat kota untuk membeli keperluan hari pertama mereka bersekolah. 

Setelah mereka memilih keperluan alat tulis yang mereka butuhkan dan 

membayarnya di kasir, Rani telah membeli 4 buku, 2 pensil dan 3 penggaris 

dengan harga Rp. 26.000. Kemudian Doni yang membeli 3 buku 3 pensil dan 
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1 penggaris ia bayar dengan harga Rp. 21.000. Sedangkan Eko membeli 3 

buku dan 1 penggaris 1 pensil ia harus membayar dengan harga Rp. 15.000. 

Tak lama kemudian salah satu teman mereka bernama Intan datang untuk 

membeli keperluan alat tulis yang sama. Jika Intan hendak membeli 5 buku 3 

penggaris dan 2 pensil. Berapa jumlah uang yang harus dibayar Intan ?” 

Berikut jawaban tertulis subjek SKR2 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 1: 

 

 

 

Gambar 4.16 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKR2 Pada Soal 

Nomor 1 

IKPM1 

IKPM2 

IKPM3 

IKPM3 
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Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKR2 dapat memahami masalah pada nomor 1 dengan cukup 

baik, Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.16 kode IKPM1 dimana subjek 

menuliskan  semua apa yang diketahui pada soal (syarat cukup) juga cukup 

mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga bisa dikatakan 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKR2 sendiri cukup 

memahami pula secara lisan apa yang diketahui dan ditanyakan. Analisis ini 

didukung oleh cuplikan wawancara dengan subjek SKR2: 

Peneliti : “Baik untuk yang pertama, langsung saja ya, soal nomor satu. 

     Kamu memahaminya ?” 

SKR2  : “Insyaallah..” 

Peneliti : “Dari soal tersebut apa yang kamu tangkap ?” 

SKR2  : ”Rani membeli 4 buku 2 pensil 3 penggaris membayar sebanyak 

     26000, Doni membeli 3buku 3 pensil dan 1 penggaris membayar 

     sebanyak 21000 lalu Eko juga  membeli 3 buku  1 pensil dan 1 

     penggaris membayar sebanyak 15000.” 

Peneliti : “Lalu apa yang ditanyakan ?” 

SKR2  : “Itu bu uang yang harus dibayar oleh teman mereka bernama 

     Intan jika ingin membeli 5 buku 3 pengaris 2 pensil” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek  SKR2  mampu 

memahami masalah. Subjek mampu  menjelaskan unsur-unsur yang 

diketahui, dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat.  

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek memahami maksud dari soal tersebut maka langkah 

selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan masalah. 

Hal ini terlihat pada Gambar 4.16 kode (IKPM2) yaitu subjek SKR2 memang 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 
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dari yang diketahui, sehingga mampu menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Tapi sebenarnya subjek SKR2 mengalami kesulitan dalam 

memahami masalah yang ada. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan 

wawancara berikut: 

Peneliti : “Oiya lalu kemudian dari informasi tersebut. Bisakah yang  

     diketahui tadi digunakan untuk menyelesaikan soal ?” 

SKR2  :  “Sudaah bu. Tapi saya selalu bingung habis itu diapain jadi  

     saya  nunggu temen saya ngerjakan dulu. Minimal langkahnya 

     aja gitu lo bu. Nanti perhitungannya saya hitung sendiri.” 

Peneliti : “Kenapa?” 

SKR2  : “Karena membingungkan bu, hehe (sambil mengaruk kepalaa)” 

Peneliti : “Baik setelah menuliskan yang diketahui dan ditanyakan, apa 

      yang  kamu lakukan selanjutnya?” 

SKR2  : ”Seperti yang lain saya langsung memisalkan ke dalam sebuah 

     variabel!” 

Peneliti : “Setelah kamu menggunakan variabel untuk mempermudah  

     pekerjaan  mu bagaimana selanjutnya ? Apa yang dilakukan ?” 

SKR2  : ”Ya itu bu yang saya bingungkan dibagian memisalkan ini saya 

     bingung mana yang dijadikan variabel x dan y dan z. Jadi saya 

     nunggu temen saya dulu bu hehe habis itu saya kerjakan   

     langsung buu” 

Peneliti : “Kok bisa bingung begitu ? 

SKR2  : ”Ya saya bingung misalkan nomor satu ini yang dijadikan x itu 

     nama barangnya apa untuk orang yang membeli terus barang 

     yang dibeli itu dijumlahkan atau gimana saya bingung bu. Jadi 

     saya nunggu yang  lain dulu hehe” 

Peneliti : “Yaudah berarti lain kali kamu harus sering latihan soal yang 

     bentuk nya kaya gini yaa.” 

SKR2  : ”Iya bu” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKR2 belum 

mampu merencanakan penyelesaian masalah meskipun ia menuliskannya 

dengan benar. Subjek SKR2 dapat membuat model matematika dari semua 

unsur yang diketahui setelah menunggu teman disebelahnya selesai 

menuliskan pemisalan barulah dia memecahkan masalahnya sendiri. 
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c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKR1 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 1 dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.16 kode (IKPM3) 

dimana subjek SKR2 semula mengoperasikan konsep eliminasi kemudian 

menggunakan konsep substitusi. Sehingga diperoleh hasil harga per buku = 

3200, harga per pensil = 3000 dan harga per penggaris = 2400. Analisis ini 

didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut:  

Peneliti : “Baik setelah menuliskan pemisalan tersebut bagaimana cara 

     mengerjakannya? Bisa kamu jelaskan bagaimana prosesnya?” 

SKR2  : “Kan awalnya saya misalkan bu yaitu p = buku q= pensil dan r 

     =  penggaris. Lalu sesuai yang diketahui saya dapatkan tiga  

     persamaan  dari yang diketahui oleh soal tadi bu. Dapatnya  

     4p+2q+3r=26000 kemudian persamaan kedua 3p+3q+r=  

     21000 sama 3p+q+r=15000.  

Peneliti : “Oke kemudian ?” 

SKR2  : “Setelah itu saya eliminasi dulu persamaan dua dan tiga hingga 

     ketemu jawabanya q=3000. Kan sudah dapat satu variabel 

      langsung saya substitusikan ke pers satu dan dua dapat dua  

     persamaan baru yaitu pers empat dan lima. Jadi saya eliminasi 

     persamaan baru itu dan  saya  mendapatkan nilai r=2400. Nah 

     kan udah dapat dua variable  yang ketemu nilainya itu saya  

     substitusikan ke persamaan tiga dapatnya p=3200.” 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKR2 sudah 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Penjelasan subjek SKR2 sudah cukup jelas 

terperinsi runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKR2 pada Gambar 4.16 terlihat 

sangat jelas bahwa subjek tidak melakukan proses mengecek kembali semua 
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nilai variabel ke dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan 

masalah. Hal ini karena subjek hendak melakukan pengecekkan kembali nanti 

di akhir waktu. Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oke. Lalu setelah mendapatkan jawabannya apakah kamu  

     yakin dengan jawabanmu ?”  

SKR2  : “Hm(berfikir) yakin bu, tapi saya tidak melakukan pengecekan 

     kembali bu. Ketiga soal semua bagian pengecekkan kembali itu 

     saya lewati bu. Saya ingin kerjakan nanti diakhir. Tapi karena 

     waktunya kurang  jadi saya nggak menuliskannya bu. (Sambil 

     senyum menyesal) 

Peneliti : “Hehe gitu yaa berarti ini kamu tidak menuliskan kesimpulan?” 

SKR2  :  “Tidak buu” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa ia tidak 

melakukan pengecekan kembali karena subjek hendak melakukan 

pengecekkan kembali nanti di akhir tapi waktu sudah habis sebelum dia 

melakukan pegecekkan sehingga subjek pun tidak membuat kesimpulan. 

2) Soal Nomor 2 

Soal yang diberikan yaitu “Paman Andi memberikan beberapa buah 

kelengkeng pada ketiga keponakannya yaitu Dina, Dani dan Dian. Masing 

masing buah kelengkeng milik  mereka  jika dijumlahkan maka rata-ratanya 

adalah 16. Jika buah kelengkeng yang didapatkan Dani ditambahkan dengan 

20 buah kelengkeng lagi maka hasilnya akan sama dengan jumlah dari buah 

kelengkeng milik Dina dan Dian. Sedangkan buah kelengkeng yang 

didapatkan Dian hasilnya sama dengan jumlah buah kelengkeng yang 

didapatkan Dina dan Dani dikurangi 4. Berapakah buah kelengkeng masing-

masing yang didapatkan Dina, Dani dan Dian?” 
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Berikut jawaban tertulis subjek SKR2 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 2: 

 

Gambar 4.17 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKR2 Pada Soal 

Nomor 2 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKR2 dapat memahami masalah pada nomor 2 dengan cukup 

baik, Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.17 kode IKPM1 dimana subjek 

SKR2 mampu menuliskan dengan lengkap apa yang diketahui pada soal 

(syarat cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal sehingga 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKR2 menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban, bahwa ditanyakan 

IKPM1 

IKPM2 

IKPM3 

IKPM3 
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adalah berapa kelengkeng yang didapatkan oleh Dina Dani dan Dian.  Subjek 

memahami pula maksud soal nomor 2 secara lisan. Analisis ini didukung oleh 

cuplikan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan subjek SKR2: 

Peneliti : “Untuk soal nomor dua, bagaimana ? sulit atau mudah ?” 

SKR2  : “Hehe lumayan bu.” 

Peneliti : “Oh  kamu faham dengan maksud soalnya ?” 

SKR2  : “Yaa  faham bu, hehe” 

Peneliti : “Apa aja yang diketahui ?” 

SKR2  : “Kelengkeng yang dimiliki tiga anak itu jika dijumlahkan   

     memiliki rata-rata16, lalu, buah milik Dani jika ditambahkan 

     duapuluh lagi hasilnya sama dengan jumlah buah milik Dina  

     dan Dian. Lalu buah punya Dian sama kaya jumlah punya Dina 

     sama Dani dikurangi 4.” 

Peneliti : “Oke, lalu apa yang ditanyakan?” 

SKR2  : “Berapa kelengkeng yang didapatkan Dani Dian sama Dina ?” 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKR2 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.17 kode (IKPM2) yaitu subjek SKR2 

memang terlihat melakukan proses merencanakan pemecahan masalah 

dengan cara membuat model matematika dari yang diketahui, sehingga 

mampu menemukan alternatif pemecahan masalah. Namun itu sama seperti 

nomor sebelumnya bahwa subjek harus menuggu teman sebelahnya untuk 

mendapatkan hasil bagaimana memisalkan masalah tersebut. Analisis ini 

didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 
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Peneliti : “Oke setelah itu apa yang kamu lakukan setelah mengetahui  

     apa yang diketahui dan ditanyakan ?” 

SKR2  : “Saya misalkan lagi bu pake variabel a b c. Tapi ini juga sama 

     seperti sebelumnya saya nunggu si SKS1 nuliskan persamaan 

     nya dulu bu baru saya tuliskan dan saya kerjakan hehe. Karena 

     kalo soal cerita  beda soal lagi saya kesulitan mengartikannya 

     lagi bu.” 

Peneliti :  ”Loh kok begitu. Tapi kamu faham ?” 

SKR2  :  “Sedikit bu, jadi ini saya tulis persamaan pertama a+b-c=20” 

Peneliti : “Yaudah lanjutnya?” 

SKR2  : “Lanjutnya yang  kedua a+b+c=48, dan yang ketiga a+b-c=4” 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKR2  belum 

mampu merencanakan penyelesaian masalah meskipun sebenarnya subjek 

SKR2 dapat membuat model matematika dari semua unsur yang diketahui.  

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKR2 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 2 dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.17 kode 

(IKPM3) dimana subjek SKR2 semula mengoperasikan konsep eliminasi 

kemudian menggunakan substitusi. Sehingga diperoleh hasil a=12, c=22 dan 

b=14. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut:  

Peneliti : “Oke lalu apa yang kamu pecahkan lagi untuk mencari masing 

     masing nilai buah yang didapatkan tiga anak tadi ?” 

SKR2  : “Saya samakan kaya nomor satu tadi. Pertama tama saya   

     eliminasi lagi itu persamaan satu dan tiga dapat a=12..  

Peneliti : “Oiya oke terus??” 

SKR2  : “Selanjutnya saya eliminasi persamaan dua dan  tiga dapat  

     c=22 kemudian di substitusi ke persamaan 3 dan dapat b=14”  

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKR2 

sebenarnya mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai 

dengan rencana yang dibuat. Penulisan serta perhitungan pun sudah sesuai. 
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d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKR2 pada Gambar 4.17 terlihat 

bahwa subjek tidak sempat melakukan pengecekan kembali semua nilai 

variabel ke dalam persamaan yang dibuat pada rencana pemecahan masalah. 

Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Oh gitu, berarti masing-masing udah ketemu yaa? Kamu yakin 

     dengan jawaban mu ini ? 

SKR2  : “Hehehe belum tahu bu karena saya nggak ngecek lagi ke   

     persamaan  yang sudah diketahui itu tadi.” 

Peneliti : “Oh gitu, berarti ga ada kesimpulan lagi ?” 

SKR2  : “Hehehe enggak bu” 

Dari cuplikan wawancara diatas subjek menjelaskan bahwa subjek tidak 

melakukan pengecekan kembali karena subjek hendak melakukan 

pengecekkan kembali nanti di akhir waktu tapi waktu sudah habis sebelum  

melakukan pegecekkan kembali sehingga subjek tidak membuat kesimpulan.. 

3) Soal Nomor 3 

Soal yang diberikan yaitu Sebuah pertunjukan seni dipusat kota yang 

akan diadakan pada akhir pekan menjual tiga jenis tiket. Yaitu tiket untuk 

dewasa (usia 21 tahun keatas dengan harga Rp. 60.000, kemudian untuk 

remaja (usia 13 hingga 20 tahun) tiket dijual dengan harga Rp. 35.000, 

sedangkan untuk anak anak (dibawah umur 13 tahun) dikenakan biaya tiket 

sejumlah Rp. 25.000. Saat ini telah terjual sebanyak 278 tiket dengan total 

penerimaan hasil penjualan tiket sebesar Rp. 13.000.000. Jika tiket yang telah 

terjual untuk tiket dewasa yaitu 10 tiket lebih sedikit dari dua kali banyak 

tiket remaja yang sudah terjual. Hitunglah banyak tiket yang sudah terjual 

untuk masing-masing jenis tiket !” 
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Berikut jawaban tertulis subjek SKR2 dalam memecahkan masalah soal 

nomor 3: 

 

Gambar 4.18 Hasil Jawaban Soal Pemecahan Masalah SKR2 Pada Soal 

Nomor 3 

Berdasarkan hasil jawaban subjek diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Memahami Masalah (Understanding The Problem) 

Subjek SKR2 dapat memahami masalah pada nomor 3 dengan cukup 

baik, Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.18 kode IKPM1 dimana subjek 

SKR2 mampu menuliskan dengan sangat lengkap apa yang diketahui pada 

IKPM1 

IKPM2 

IKPM3 
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soal (syarat cukup) juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

sehingga mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Subjek SKR2 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawaban. Dia 

juga memahami maksud soal nomor 3 secara lisan. Analisis ini didukung oleh 

cuplikan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan subjek SKR2: 

Peneliti : “Terakhir, soal nomor tiga, bagaimana sulitkah atau mudah ?” 

SKR2  : “Membingungkan bu, sulit” 

Peneliti : “Tapi faham?” 

SKR2  : “Nggak bu, saya nunggu SKS1 ngerjakan dulu sampe selesai  

     baru saya tulis bu. Karena saya tetep gak faham bu. Inilo saya 

     gak sampe selesai bu (sedih)” 

Peneliti : “Hmm baik. Gapapa. Kita mulai satu satu, apa yang diketahui 

     dari soal?” 

SKR2  : “Itu bu, tiga jenis tiket untuk pertunjukkan, tiket dewasa yang 

     harganya per tiketnya 60000, tiket remaja per tiketnya 35000 

     dan untuk anak anak pertiketnya 25000. Terus ini bu tiket itu  

     udah terjual sebanyak 278 dengan hasil penjualannya dapat  

     13000000. Untuk tiket yang terjual saat ini tiket dewasa 10 tiket 

     lebih sedikit dari dua kali banyak nya tiket remaja.” 

Peneliti : “Iya terus apa yang ditanyakan?” 

SKR2  : “Tiket masing-masing yang sudah terjual? 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat subjek SKR2 mampu 

memahami masalah. Subjek mampu menjelaskan unsur-unsur yang diketahui, 

dan unsur-unsur yang ditanyakan dengan tepat dan lengkap. 

b) Merencanakan Pemecahan Masalah (Devising A Plan) 

Setelah subjek mampu memahami maksud dari soal tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah mencari alternatif (merencanakan) pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat pada Gambar 4.18 kode (IKPM2) yaitu subjek SKR2 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara membuat model matematika 

dari yang diketahui. Namun sama seperti sebelumnnya subjek harus 
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menunggu teman sebelahnya selesai menuliskan rencanna pemecahan 

masalah dahulu baru dia akan menuliskannya dan memecahkan masalahnya 

sendiri. Analisis ini didukung oleh cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Kemudian setelah itu apa yang kamu tulis ?” 

SKR2  : “Seperti soal soal sebelumnya saya nggak nulis apa apa bu  

     awalmnya karena kayanya saya lihat si SKS1 masih bingung 

      juga sama  soalnya jadi saya nunggu dia selesai ngerjakan bu 

     hehehe” 

Peneliti : “Loh. Lha terus?” 

SKR2  : “Ya itu setelah si SKS1 selesai baru saya tuliskan  pemisalan 

     nya. Pertama saya misalkan lagi untuk tiket dewasa x remaja y 

     dan anak  anak z. Saya tulis persamaan yang pertama  x+y+z= 

     278. Kemudian yang kedua persamaan 6000x+ 35000y+25000z 

     =13000000. Disederhanakan  persamaan itu jadi 12x+7y+5z 

     =26000. Terus yang tiket dewasa 10 lebih sedikit dari dua kali 

     tiket remaja ini x=2y-10.”  

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek SKR2 belum 

mampu merencanakan penyelesaian masalah dengan baik, meskipun terlihat 

dimana subjek mampu menuliskann hubungan antara unsur yang diketahui 

dengan yang ditanyakan. Subjek SKR2 dapat membuat model matematika 

dari semua unsur yang diketahui. 

c) Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah (Carrying Out The Plan) 

Subjek SKR2 dapat melaksanakan rencana pemecahan masalah pada soal 

nomor 3 dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.18 kode (IKPM3) 

dimana subjek SKR2 semula sempat menuliskan pemecahan masalah. Namun 

karena waktu habis maka subjek tidak selesai melaksanakan pemecahan 

masalah. Analisis ini didukung oleh hasil cuplikan wawancara berikut: 

Peneliti : “Tapi  nyontek ya. Hayo bagaimana kamu menyelesaikannya?” 
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SKR2  : “Nggak selesai bu saya baru sampai eliminasi persamaan satu 

     dan dua ini mengasilkan persamaan baru yaitu persamaan 4  

     habis itu saya eliminasi persamaan tiga dan empat apat x=150 

     dan waktunya sudah habis buuu” (menyesal) 

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa subjek SKR2 sudah 

sempat melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat diawal. Namun karena waktu habis maka subjek tidak 

sampai setengah melakukan pelaksanaan pemecahan masalah meskipun paa 

jawaban sangat terlihat runtut dan perhitungan sudah sesuai. 

d) Mengecek Kembali (Looking A Back) 

Berdasarkan hasil jawaban subjek SKR2 pada Gambar 4.18, terlihat 

bahwa subjek tidak melakukan pengecekkan kembali semua nilai variabel ke 

dalam persamaan pertama yang dibuat karena pada proses sebelumnya subjek 

belum selesai memecahkan permasalahan dan juga waktunya telah habis. 

Sehingga ia tidak dapat  menarik kesimpulan.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tes tertulis dan hasil 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa subjek SKR2 mampu memecahkan 

permasalahan dengan  baik. Kesimpulan untuk tahap kemampuan pemecahan 

masalah SKR2 disajikan dalam Tabel berikut: 

Tabel 4.9 Kemampuan Pemecahan Masalah pada Subjek SKR2 

No Tahap Polya Identifikasi 
Skor 

1 2  3 

1. Memahami 

Masalah 

(Understanding 

The Problem) 

Subjek SKR2 mampu memahami 

maksud soal, mampu mengungkapkan 

apa yang diketahui apa dan yang 

ditanyakan dari soal, dan mampu 

memahami apakah keterangan yang 

diberikan cukup untuk mencari apa yang 

ditanyakan baik pada soal nomor 1, 2, 

3 3 3 
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No Tahap Polya Identifikasi 
Skor 

1 2  3 

maupun 3. 

2. Merencanakan 

Pemecahan 

Masalah (Devising 

A Plan) 

Subjek SKR2 belum mampu menyusun 

model matematika, serta belum mampu 

merumus kan masalah situasi sehari-hari 

Dalam matematika, serta menentukan 

alternatif pemecah an masalah baik pada 

soal nomor 1, 2, maupun 3. 

2 2 2 

3. Melaksanakan 

Rencana 

Pemecahan 

Masalah (Carrying 

Out The Plan) 

Subjek SKR2 mampu memilih dan 

mengembangkan strategi pemecahan 

masalah, mampu memunculkan alternati 

cara pemecahan masalah serta 

pengetahuan sebelumnya yang  

digunakan untuk mendukung kegiatan 

pemecah an masalah baik pada soal 

nomor 1, 2,  namun tidak pada nomor 3. 

3 3 1 

4. Mengecek Kembali  

(Looking A Back) 

Subjek SKR2 tidak memeriksa 

kecocokan antara yang telah ditemukan 

dengan apa yang ditanyakan, sehinga 

tidak dapat menyimpulkan  baik untuk 

soal nomor 1 dan 2 maupun nomor 3. 

0 0 0 

Kesimpulan  

Skor Total 22 

Nilai 73,3 

(Baik) 

 

C. Temuan Penelitian 

Berdasarkan analisis diatas, temuan penelitian yang berkaitan dengan 

kemampuan pemecahan masalah berbentuk open-eded berdasarkan model 

Polya pada materi Sistem Persaamaan Linear Tiga Variabel  adalah sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan pemecahan masalah open-ended  berdasarkan model Polya 

pada umumnya untuk siswa kemampuan tinggi dan sedang adalah pada   

sangat baik, sedangkan untuk siswa kemampuan matematika rendah yaitu 

baik. 

2. Terdapat siswa yang belum mampu memecahkan masalah matematika 

berbentuk soal cerita. 
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3. Rata-rata subjek menggunakan metode campuran (eliminasi-substitusi) 

dalam memecahkan masalah. 

4. Tingkat kesalahan siswa paling tinggi yaitu pada tahap memeriksa 

kembali (Looking a back). 

5. Kesalahan dalam memahami konsep variabel. 

6. Kegiatan wawancara dengan bimbingan, pengarahan, dan penjelasan dari 

peneliti ternyata beberapa siswa bisa meningkat kemampuan pemecahan 

masalah dari satu tahap ke tahap lainnya dalam tahapan Model Polya. 

 


