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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini menggunakan dua instrumen yaitu lembar tes soal 

penalaran kuantitatif dan lembar pedoman wawancara. Sebelum digunakan 

dalam penelitian kedua instrumen tersebut dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing, selanjutnya divalidasi oleh dua validator dosen yang telah 

dibagi oleh pihak jurusan Tadris Matematika. Validasi tersebut dilakukan 

untuk mengetahui apakah instrumen penlitian tersebut layak digunakan atau 

tidak.    

Adapun nama validator yang melakukan validasi instrumen lembar tes 

soal penalaran kuantitatif dan lembar pedoman wawancara adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Validator 

Nama Validator Jabatan 

Amalia Istna Yunita, S.si., M.Pd Dosen Tadris Matematika IAIN 

Tulungagung 

Lina Mu’awanah, M.Pd Dosen Tadris Matematika IAIN 

Tulungagung 

 

Dari kedua validator di atas, lembar soal tes penalaran kuantitatif dan 

pedoman wawancara layak digunakan dengan perbaikan.  Setelah dilakukan 
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validasi oleh validator instrumen soal penalaran kuantitatif dan pedoman 

wawancara di revisi sesuai dengan saran dan masukan dari validator. 

Setelah instrumen direvisi dan layak digunakan baru dilakukan penelitian. 

Adapun instrumen penelitian yang dimaksud setelah direvisi dan 

layak digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Lembar tes penalaran kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Instrumen tes 
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2) Lembar pedoman wawancara 

 

 

Gambar 4.2 

Instrumen wawancara 

 

Subjek penelitian adalah semua siswa kelas VII-C MTs Negeri 1 

Trenggalek yang berjumlah 32 anak yang terdiri atas 10 siswa laki-aki dan 
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22 siswa perempuan. Selanjutnya dari keseluran anak tersebut 

mengerjakan soal tes penalaran kuantitatif (quantitative reasoning). Dari 

hasil analisa instrumen tes kemudian peneliti menentukan siswa mana 

yang akan dijadikan subjek untuk melakukan wawancara dengan 

memperhatikan rekomendasi dari ibu Wiwik Dwi Astuti, S.Pd selaku guru 

pengampu mata pelajaran matematika demi memperoleh data yang valid 

dari apa yang telah dikerjakan oleh siswa.  

Berdasarkan hal tersebut maka subjek yang dilakukan untuk 

wawancara adalah 4 subjek yang terdiri atas 2 siswa laki-laki dan 2 siswa 

perempuan. Adapun keempat siswa tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Daftar Subjek Penelitian 

Inisial Nama Jenis Kelamin Kode Subjek 

AZA Laki-laki T1 

HAR Laki-laki T2 

TS Perempuan T3 

GB Perempuan T4 

 

Peneliti melakukan wawancara terhadap subjek penelitian setelah 

selesai mengerjakan tes. Wawancara dilakukan secara bergantian agar di 

peroleh data yang valid dan akurat. Wawancara dilakukan pada hari yang 

sama dengan pengerjaan tes. Hal ini juga dimaksudkan supaya jawaban 

valid. 
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Berikut penulis sertakan rincian pelaksanaan penelitian dalam 

bentuk jadwal pelaksanaan penelitian dalam bentuk tabel 

Tabel 4.3 

Pelaksanaan Penelitian 

 

No. Hari/Tanggal Waktu Jenis Kegiatan 

1 Senin/ 10 Desember 

2019 

09.00-10.00 Observasi sekolah dan 

mengatarkan surat perijinan 

penelitian. 

2 Selasa/ 07 Januari 

2020 

07.00-08.00 Mengambil surat penerimaan 

penlitian 

3 Rabu/ 08 Januari 

2020 

07.00-08.30 Konsultasi dengan Bapak 

Kepala Sekolah, Bapak 

Waka. 

Konsultasi dengan guru mata 

pelajaran terkait instrumen 

penelitian. 

4 Jum’at/ 10 Januari 

2020 

07.00-10.00 Pelaksanaan penelitian tes 

dan pelaksanaan penelitian 

wawancara. 

 

 

 

B. Penyajian Data 

Penelitian yang dilaksanakan pada Jum’at tanggal 10 Januari 2020 

yang dilakukan dalam 2 tahapan yaitu, 1) tes penalaran kuantitatif dengan 

memberikan instrumen tes berupa 2 butir soal penalaran kuantitatif, dan 2) 

wawancara hasil pengerjaan siswa pada tes penalaran kuantitatif yang telah 

dikerjakan. 
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Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Kemampuan Penalaran Kuantitatif (Quantitative Reasoning) dalam 

Memecahkan Masalah pada Subjek Laki-laki 

 Subjek pertama (T1) 

Subjek pertama dalam kurun waktu 20 menit mampu mengerjakan 

kedua soal yang telah diberikan. Jawaban T1 yang diberikan adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Jawaban Subjek T1 

Dalam gambar tampak T1 mampu mengerjakan semua soal tes 

yang diberikan. Subjek T1 mampu mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 

2. Berikut dideskripsikan dengan lebih jelas jawaban subjek T1: 
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a. Soal pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Jawaban Soal Nomor 1 subjek T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Lembar Buram Subjek T1 

Keterangan: 

P (peneliti) 

L1S1T1 (Langkah 1 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T1) 

L2S1T1 (Langkah 2 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T1) 

L3S1T1 (Langkah 3 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T1) 

L4S1T1 (Langkah 4 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T1) 

 

 

L1S1T1 

L2S1T1 

L3S1T

1 

L4S1T1 
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Berdasarkan hasil jawaban dari T1, pada soal nomor 1 yang 

terdapat pada gambar 4.4 dan jawaban lembar buram pada gambar 4.5, 

subjek T1 menuliskan informasi yang diketahui dari soal yaitu panjang 

 3𝑥 − 4 𝑐𝑚 , lebar  2𝑥 + 2 𝑐𝑚  dan keliling persegi panjang 76 𝑐𝑚 

(L1S1T1). Selanjutnya T1 menentukan batasan masalah yaitu menentukan 

luas persegi panjang (L1S1T1). Kemudian T1 menginterpretasikan 

informasi yang diketahui antara keliling dengan panjang dan lebar yang 

diketahui. Rumus keliling 𝐾 = 2(𝑝 + 𝑙), disubstitusikan nilai panjang dan 

lebar sehingga diperoleh 76 = 2( 3𝑥 − 4 + (2𝑥 + 2))  sesui (L2S1T1). 

Langkah selanjutnya T1 melakukan operasi dari bentuk matematika yang 

telah disusun untuk menemukan nilai 𝑥, dan di peroleh nilai 𝑥 = 8. Nilai 𝑥 

disubsitusikan ke persamaan panjang dan lebar sehingga diperoleh 𝑝 = 20, 

𝑙 = 18. T1 menarik kesimpulan luas persegi panjang 360 𝑐𝑚2 (L3S1T1). 

Selanjutnya pada lembar buram diperoleh informasi T1 melakukan 

beberapa hitungan pengecekan ulang untuk memastikan pengerjaan yang 

dilakukan (L4S1T1). Selain itu dalam lembar buram tersaji T1 menyajikan 

informasi yang diketahui dalam bentuk gambar untuk melengkapi hasil 

jawaban. 

Peneliti juga melakukan wawancara untuk mengungkapkan 

penalaran kuantitatif  pada T1 berdasarkan indikator penalaran kuantitatif 

berikut: 
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1) Memahami soal dengan menentukan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal 

Indikator pertama pada aspek memahami soal pada penalaran 

kuantitatif yang akan diungkapkan adalah bagaimana siswa memahami 

soal nomor 1. T1 menuliskan informasi yang diketahui dari soal yaitu 

panjang  3𝑥 − 4 𝑐𝑚 , lebar  2𝑥 + 2 𝑐𝑚  dan keliling persegi panjang 

76 𝑐𝑚  (L1S1T1). Selanjutnya T1 menentukan batasan masalah yaitu 

menentukan luas persegi panjang (L1S1T1). Untuk melengkapi tahapan 

L1S1T1 berikut adalah kutipan wawancara dengan T1: 

P : “Dari soal nomor 1, setelah kamu membaca soal apakah 

kamu bisa memahami soal yang saya berikan?” 

T11 : “Bisa mbak” 

P :”Informasi apa yang kamu peroleh dari soal tersebut?” 

T12 : “Soal nomor 1 itu tentang bangun persegi panjang 

sedangkan informasi yang diketahui dari soal ada panjang 

dan lebar dalam bentuk 𝑥 dan diketahui juga kelilingnya ” 

 

Berdasar dialog wawancara berikut, T1 mampu menemukan 

informasi yang diberikan. 

P : “Lalu apakah kamu mengetahui yang apa ingin ditanyakan 

dari soal tersebut?” 

T13 : “Tahu mbak, mencari luasnya” 

 

Kutipan dialog wawancara diatas melengkapi informasi dan 

menunjukkan bahwa T1 mampu memahami soal nomor 1 yang diberikan 

dengan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam 

soal sebagaimana dengan tahapan L1S1T1. 
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2) Menginterpretasikan informasi kuantitatif yang diberikan dalam 

bentuk deskriptif atau gambar. 

Indikator kedua adalah aspek menginterpretasikan hubungan 

kuantitatif yang diberikan.. T1 menginterpretasikan informasi yang 

diketahui antara keliling dengan panjang dan lebar yang diketahui. Rumus 

keliling 𝐾 = 2(𝑝 + 𝑙) , disubstitusikan nilai panjang dan lebar sehingga 

diperoleh 76 = 2( 3𝑥 − 4 + (2𝑥 + 2))  sesuai (L2S1T1) Untuk 

mengungkapkan kemampuan T1 dalam menginterpretasikan informasi 

kuantitatif  dan menjelaskan tahapan L2S1T1 berikut kutipan wawancara 

yang dilakukan:  

P :Apakah dari pertanyaan tersebut kamu dapat membentuk 

menjadi kalimat matematika? 

T14 : “Bisa mbak” 

P : “Bagaimana cara kamu untuk menyimpulkan soal 

tersebut dalam kalimat matematika?” 

T15 :”Gini mbak kan dari soal yang diketahui ada panjang 

yaitu  3𝑥 − 4 𝑐𝑚  dan lebarnya  2𝑥 + 2 𝑐𝑚  dan 

kelilingnya 76𝑐𝑚.  yang ditanya kan luasnya. Rumus 

keliling kan 2 kali panjang ditambah lebar (dengan 

menunjuk hasil jawabannya) 𝐾 = 2 𝑝 + 𝑙  jadi panjang 

dan lebarnya dimasukkan ke dalam rumus keliling.” 

P : “Tujuan kamu memasukkan  panjang dan lebar yang 

diketahui ke dalam rumus keliling untuk apa ya?” 

T16 : ”Mencari setiap dari panjang dan setiap dari lebar mbak” 

 

Kutipan dialog wawancara tersebut menunjukkan  penjelasan 

subjek T1 dalam mengubah informasi yang diperoleh kedalam kalimat 

matematika. Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut: 

P : “Tujuan kamu memasukkan  panjang dan lebar yang 

diketahui ke dalam rumus keliling untuk apa ya?” 

T16 : ”Mencari setiap dari panjang dan setiap dari lebar mbak” 
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P : “Maksudnya setiap dari panjang dan setiap dari lebar 

gimana ya?” 

T17 : “Maksudnya gini mbak, mencari nilai 𝑥  nya lalu 

digunakan untuk mencari nilai panjang dan lebar mbk” 

P :”Jadi maksudnya adalah mencari variabel nya?” 

T18 : “Nah iya mbk, benar.” 

 

Dari keseluruhan kutipan wawancara di atas, subjek T1 dapat 

menginterpretasikan informasi kuantitatif yang diperoleh dari soal yang 

diberikan dengan mengubahnya ke dalam bentuk aljabar sesuai dengan 

pernyataan pada T15. Subjek T1 menyatakan bahwa berdasarkan informasi 

yang diperoleh memasukkan (mensubstitusi) panjang dan lebar ke dalam  

rumus keliling 

𝐾 = 2(𝑝 + 𝑙)  

76 = 2( 3𝑥 − 4 + (2𝑥 + 2))  

 

Jadi dapat disimpulkan subjek T1 memenuhi indikator kedua 

penalaran kuantitatif. 

 

3) Memecahkan masalah menggunakan metode yang dipilih. 

Indikator ketiga adalah aspek pemecahan masalah dengan 

menggunakan metode yang dipilih. Subjek T1 dalam tahapan L3S1T1 

melakukan operasi aljabar dengan melakukan penjumalahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian pada bentuk matematika yang disusun untuk 

menemukan nilai 𝑥  dan diperoleh  nilai 𝑥 = 8. Nilai 𝑥  disubsitusikan ke 

persamaan panjang dan lebar sehingga diperoleh 𝑝 = 20 , 𝑙 = 18.  T1 

menarik kesimpulan luas persegi panjang 360 𝑐𝑚2  (L3S1T1). Untuk 

melengkapi tahpan L3S1T1 berikut kutipan wawancara dengan T1:  
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P : “Selanjutnya bagaimana cara yang kamu lakukan untuk 

menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan?” 

T19 : “Ya melanjutkan dari yang sudah saya bentuk tadi 

mbak?” 

P :”Bagaimana cara kamu melanjutkannya?” 

T110 : “Melakukan operasi aljabar untuk mencari nilai 

𝑥, kemudian setelah nilai 𝑥  ketemu dicari dulu nilai 

panjangnya berapa dan nilai lebarnya berapa. Gitu mbak” 

 

Dalam pemecahan masalah metode pertama yang dipilih T1 untuk 

menyelesaikan masalah adalah metode operasi aljabar. Kemudian T1 

melanjutkan dengan substitusi sebagaimana kutipan wawancara berikut. 

P : “Lalu, setelah itu apa yang kamu lakukan.” 

T111 : “Mencari luasnya mbk. Dengan memakai rumus luas 

sama dengan panjang dikali lebarnya.” 

P : ”Berdasarkan metode yang kamu gunakan, berapa luas 

persegi panjang yang ditanyakan?” 

T112 :”Luasnya adalah 20 dikali 18 mbak. 

P :”Berapa hasil yang diperoleh?”  

T114  : “Hasil akhirnya 360 sentimeter persegi.” 

 

Dari kutipan wawancara di atas, T2 dapat memecahkan masalah 

yang diberikan dengan menggunakan metode yang dipilih hal tersebut 

ditunjukkan dalam kutipan T19, T110, T111 , dan T112 dimana subjek T1 

menjelaskan cara mencari luasnya dengan mencari nilai panjang dan nilai 

lebarnya setelah menemukan nilai variabel 𝑥 . Dapat dituliskan secara 

matematis sebagai berikut. 

𝑥 =
80

10
  

𝑥 = 8  

 Lalu disubstitusikan menjadi: 

Panjang =   3 ∙ 8 − 4 = 24 − 4 = 20  
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Lebar =   2 ∙ 8 + 2 = 16 + 2 = 18  

Luas=panjang × lebar  

Luas = 20 × 18 = 360𝑐𝑚2 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut T1 melakukan pemecahan 

masalah dengan metode yang dipilihnya. Jadi dapat disimpulkam T1 

memenuhi pada indikator ketiga penalaran kuantitatif. 

 

4) Merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang telah di ambil 

dan membuat perbaikan pada kesalahan yang dilakukan. 

Indikator keempat ini sebagaimana langkah L4S1T1, subjek T1 

melakukan pengecekan ulang terhadap serangkaian pengerjaan yang 

dilakukan. Dalam lembar buram terdapat hitungan ulang yang dilakukan 

T1 dalam menentukan nilai panjang dan lebar.  Untuk melengkapi L4S1T1 

dan mengungkapkan pengecekan ulang, berikut kutipan wawancara 

dengan T1: 

P :”Apakah kamu sudah yakin dengan hasil pekerjaanmu?”  

T116 :”Yakin mbak” 

P :”Tadi, apakah kamu memeriksa kembali dari langkah-

langkah yang sudah kamu kerjakan?” 

T117 :”Iya mbk, tadi saya memeriksanya” 

 

Setelah melalui serangkaian proses pengerjaan, subjek T1 

menunjukkan keyakinannya dengan hasil yang diperoleh. Subjek T1 juga 

melakukan pemeriksaan terhadap langkah-langkah yang telah diambil 

dengan meneliti ulang. Hal ini dapat diartikan T1 melakukan pengecekan 

tahapan L1S1T2, L2S1T1, dan L3S1T1. 
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P :”Bagaimana cara kamu memeriksanya kembali?” 

T118 :”Ya saya hitung kembali mbak, itu dikertas buram ada 

hitungan ulang yang saya lakukan.” 

P :”Apakah tadi saat mengecek ulang kamu melakukan 

kesalahan?” 

T119 :”Tidak mbak untuk soal yang nomor satu saat mengecek 

ulang saya tidak menemukan kesalahan.” 

 

Dari kutipan wawancara diatas subjek T1 dapat merefleksikan dan 

memeriksa kembali langkah-langkah yang telah diambil. Hal tersebut 

ditunjukkan dalam kutipan T117, T118 dan T119 yang menyatakan bahwa 

telah memeriksa kembali dan ditunjukkan dengan hitungannya dalam 

kertas buram. T1 melakukan penhitungan ulang untu menentuka nilai 

panjang dan lebar, 3 8 − 4 = 24 − 4 = 20  dan 2 8 + 2 = 16 +.  Jadi 

subjek T3 memenuhi indikator keempat penalaran kuantitatif. 

 

5) Menjelaskan hubungan yang terbentuk antara informasi 

kuantitatif dalam pemecahan masalah. 

Indikator kelima adalah siswa dapat menjelaskan hubungan yang 

terbentuk antara informasi kuantitatif dalam pemecahan masalah, Berikut 

akan ditunjukkan petikan wawancara dengan T1 untuk indikator ini, yaitu: 

P : “Apa pertama kali yang kamu lakukan dalam 

menyelesaikan soal tersebut?” 

T120 : “pertama yang saya pikirkan adalah mencari nilai 

panjang dan nilai lebar persegi panjang mbak.” 

P : “Selanjutnya apa yang kamu lakukan?” 

T121 : “saya mencoba mencari hubungan antara informasi yang 

diketahui.” 

P : “Lalu apakah kamu menemukannya?” 

T122 : “Iya mbak. Sudah diketahui panjang dan lebar persegi 

panjang yang masih ada 𝑥  nya. Darisitu saya 

menghubungkan dengan keliling persegi panjang sehingga 

terbentuk seperti ini” (menunjuk lembar jawaban). Setelah 
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ketemu 𝑥  ditentukan panjang dan lebarnya kemuadian 

yang terakhir luasnya.”  

 

Dialog wawancara di atas menunjukkan langkah T1 dalam 

mengkomunikasikan hubungan informasi kuantitatif yang diberikan, T1 

mengatakan langkah awal yang dipikirkan adalah bagaimana cara 

menemukan nilai 𝑥,  selanjutnya menghubungkan keterkaitan rumus 

keliling dengan panjang dan lebar. Dari rumus kelililing (𝐾 = 2(𝑝 + 𝑙)) 

kemudian mensubstitusi nilai 𝑝 = (3𝑥 − 4),  𝑙 = (2𝑥 + 2)  dan 𝐾 =

76 𝑐𝑚 daalam rumus keliling sehingga diperoleh 76 = 2  3𝑥 − 4 +

 2𝑥 + 2  dimana hal ini dipilih untuk mencari nilai 𝑥  yang akan 

digunakan dalam langkah lanjutan pemecahan masalah.. Maka dengan 

demikian disimpulkan T1 memenuhi indikator kelima penalaran 

kuantitatif.   

 

6) Menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan dalam proses 

pemecahan. 

Indikator keenam adalah siswa dapat menyebutkan keterbatasan 

metode yang digunakan dalam proses pemecahan masalah, berikut kutipan 

wawancara dengan subjek T1: 

P :”Apa alasan kamu memilih memakai metode tersebut 

dalam memecahkan masalah?” 

T123 :”Karena cara ini meskipun panjang tapi berpotensi tidak 

terjadi kesalahan.” 

P : “Apakah kamu mengetahui kekurangan metode 

tersebut?” 

T124 : “ya intinya harus teliti itu aja mbk, kalau caranya mudah. 

Letak kesulitannya saat meyusun kalimat matematikanya 

di awal.” 
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Subjek T1 menuturkan bahwa metode dipilih dengan alasan tidak 

berpotensi terjadi kesalahan meskipun cara penyelesaiannya panjang. 

Subjek T1 juga menuturkan kunci mengerjakan adalah dengan teliti dan 

letak kesulitannya saat menyusun kalimat matematika di awal. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek T1 memahami terkait metode yang di pilih. 

P : “Setelah kamu memilih cara pemecahan masalah 

sebagaimana diatas, adakah cara lain untuk menyelesaikan 

masalah tersebut?” 

T125 : “Sebenernya ada mbak”. 

P :”Apakah kamu dapat menjelaskan cara tersebut?” 

T126 :”Belum bisa mbak.” 

 

Keseluruhan dialog wawancara diatas menyebutkan bahwa T1 

mengetahui kekurangan metode yang dipilih, hal tersebut ditunjukkan dari 

keyakinan subjek T1 dan beberapa kekurangan metode yang di sampaikan 

T1. Jadi kesimpulannya T1 memenuhi indikator keenam dalam penalaran 

kuantitatif.  

Berdasarkan poin-poin yang telah di paparkan dalam deskripsi 

data, subjek pertama (T1) menyelesaikan semua tahapan penalaran 

kuantitatif  pada soal nomor satu dengan baik. T1 mampu memahami soal 

yang diberikan dengan menyebutkan informasi yang diketahui dan batasan 

masalah dari soal. T1 juga mampu menginterpretasikan informasi 

kuantitatif yang diberikan dalam bentuk deskriptif, dilengkapi dengan 

menggambarkan bangun persegi panjang untuk menunjukkan panjang dan 

lebarnya. Selain itu, T1 menggunakan rumus keliling persegi panjang 

dalam menyusun kalimat matematika. Selanjutnya dalam pemecahan 
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masalah, T1 menggunakan operasi aljabar untuk memperoleh jawaban. T1 

melakukan pengecekan dengan menghitug ulang serangkaian pengerjaan 

yang dilakukan dan tidak menemukan kesalahan. T1 mampu 

mengkomunikasikan hubungan informasi kuantitatif yang di peroleh dari 

soal yaitu langkah awal yang dipikirkan adalah mencari nilai 𝑥  terlebih 

dahulu, karena informasi yang diketahui ada panjang dan lebar dalam serta 

keliling, hal ini digunakan dalam manipulasi matematika dengan substisuti 

panjang dan lebar dalam rumus persegi panjang. Dalam hal mengenali 

keterbatasan metode, T1 memilih metode atas dasa meskipun panjang tapi 

meminimalisir terjadinya kesalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 

Alur Penalaran Kuantitatif Subjek T1 pada Soal Nomor 1  

Keterangan: 

Indikator 

terpenuhi: 

 

Indikator tidak 
terpenuhi: 

 

memahami masalah dengan menentukan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

menginterpretasikan informasi kuantitatif yang 

diberikan dalam bentuk deskriptif ataupun gambar. 

memecahkan masalah menggunakan metode yang 

dipilih. 

merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang 

telah diambil dan membuat perbaikan pada kesalahan 

yang dilakukan. 

menjelaskan hubungan yang terbentuk antara 

informasi kuantitatif  dalam pemecahan masalah. 

menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan 

dalam proses pemecahan masalah secara tertulis 

maupun lisan. 
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b. Soal kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Jawaban Soal Nomor 2 Subjek T1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Lembar Buram Subjek T1 

 

Keterangan:P (peneliti) 

L1S2T1 (Langkah 1 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T1) 

L2S2T1 (Langkah 2 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T1) 

L3S2T1 (Langkah 3 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T1) 

L4S2T1 (Langkah 4 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T1) 

 

Berdasarkan gambar 4.6  subjek T1 menuliskan informasi yang 

diketahui yaitu ayah membagikan 200.000 ke 4 anak dengan selisih setiap 

anak yang berdekatan 10.000 dan anak yang menerima uang paling banyak 

S1T2Ll 
S1T2L2 

S1T2L3 

L4S1T1 
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adalah si sulung. Selanjutnya T1 menuliskan batasan soal yaitu berapa 

jumlah uang yang diterima si bungsu (L1S2T1). Kemudian T1 

menginterpretasikan dalam bentuk 𝑥 +  𝑥 − 10.000 +  𝑥 − 20.000 +

 𝑥 − 30.000 = 200.000(L2S2T1). Selanjutnya T1 mengperasikan dari 

bentuk matematika yang telah disusun, dan diperoleh 4𝑥 − 60.000 =

200.000  sehingga 𝑥 = 65.000 . Kemudian T1 menentukan besar uang 

yang diterima bungsu 𝑥 − 30.000 = 65.000 − 30.000 = 35.000 . T1 

menyimpulkan uang yang diterima bungsu adalah 35.000 (L3S2T1). T1 

melakukan pemeriksaan ulang yang dituangkan dalam lembar buram 

dalam gambar 4.7 dengan menjumlahkan semua uang yang diterima 

keempat anak. 35 + 45 + 55 + 65 = 200. (L4S2T1) Peneliti juga 

melakukan wawancara pada T1 untuk mengungkapkan kemampuan 

penalaran kuantitatif siswa berdasarkan indikator penalaran kuantitatif  

sebagaimana yang dipaparkan dalam dialog wawancara berikut: 

 

1) Memahami soal dengan menentukan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dalam masalah yang diberikan. 

Indikator pertama pada aspek memahami soal pada penalaran 

kuantitatif yang akan diungkapkan adalah bagaimana siswa memahami 

soal. Subjek T1 dalam L1S1T1 menuliskan informasi yang diketahu yaitu 

besar uang yang dibagikan, banyak anak yang menerima uang, besar 

selisih uang yang diterima anak, damn siapa yang menerima uang 

terbanyak. Selanjutnya dalam L1S1T1 subjek T1 menuliskan batas soal 
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yang diberikan adalah menentukan besar uang yang diterima anak bungsu. 

Untuk melengkapi L1S1T1, berikut kutipan wawancara dengan T1: 

P : “Dari soal nomor 2 yang saya berikan, setelah kamu 

membaca soal apakah kamu bisa memahami soal yang 

saya berikan?” 

T127 : “Bisa mbak” 

P : “Informasi apa saja yang kamu dapatkan?” 

T128 : “Untuk soal yang nomor 2 banyak mbak” 

P : “Apa saja? Dapatkah kamu menyebutkannya” 

T129 : “Dapat mbak, yaitu seoranng ayah yang membagi uang 

sebesar 𝑅𝑝 200.000,00 kepada 4 orang anak nya dengan 

selisih setiap dua saudara yang berdekatan adalah Rp 

10.000,00.” 

Dalam dialog ini subjek T1 menyebutkan informasi sesuai langkah 

L1S1T1 yang dituliskan dalam lembar jawaban, selanjutnya subjek T1 

mengamati dan menemukan informasi lagi sesuai dengan kutipan dialog 

wawancara berikut.  

P : “Apakah hanya itu saja informasi yang kamu dapatkan?” 

T130 : “Oh iya mbak, ada lagi. Semakin muda usia anak 

semakin kecil uang yang diterima si anak” 

 

Berdasar kutipan dialog berikut subjek T1 mengetahui informasi 

yang diketahui dari soal. Subjek T1 juga mengetahui batasan soal, hal 

tersebut ditunjukkan subjek T1 yang mampu mengetahui tentang apa yang 

ditanyakan soal sebagaimana dialog wawancara berikut.  

 

P : “Selanjutnya, apakah kamu mengetahui apa yang 

ditanyakan tersebut?” 

T131 : “Tahu, yang ditanyakan adalah berapa uang yang 

diterima si bungsu?” 

P : “Kamu mengatahui si bungsu itu anak ke berapa?” 

T132 : “Anak terakhir.” 
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Berdasarkan keseluruahan kutipan wawancara diatas menunjukkan 

bahwa subjek T1 mampu menentukan dan menuliskan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal. Hal tersebut selain tertulis secara rinci 

dalam lembar jawabannya pada tahap L1S2T1 juga disampaikan secara 

jelas dalamkutipan T127-T132. Jadi dapat disimpulkan T1 memenuhi 

indikator ketiga penalaran kuantitatif. 

 

2) Menginterpretasikan hubungan kuantitatif yang diberikan dalam 

bentuk deskriptif atau gambar. 

Indikator kedua adalah siswa dapat menginterpretasikan hubungan 

kuantitatif yang diberikan dalam bentuk deskriptif atau gambar. Langkah 

L2S2T1 menjelaskan subjek T1 menuliskan dalam bentuk aljabar untuk 

menginterpretasikan informasi kuantitatif. Berikut kutipan wawancara 

dengan subjek T1 untuk mengungkapkan indikator ini: 

P : “Apakah dari informasi yang kamu dapatkan tersebut 

kamu dapat menyusun kalimat matematikanya?” 

T133 : “Bisa mbak” 

P : “Bagaimana langkah kamu menyusunnya?” 

T134 : “Di dalam soal diketahui jika tiap dua anak yang 

berdekatan selisihnya sepuluh ribu. Selisih kan bisa 

dilambangkan dengan pengurangan. Jadi anak  Jadi ya 

seperti yang saya tuliskan dalam lembar jawaban.” 

 

Dialog diatas menunjukkan gambaran kasar bahwa subjek T1 

mampu menyusun informasi yang diketahui dengan mengaitkan selisih 

uang yang diterima masing-masing anak. Kemudian akan dijelaskan 

melalui wawancara berikut terkait bagaimana langkah subjek T1 dalam 

menyusun kalimat matematika. 
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P : “Bagaimana cara kamu mendapatkan langkah tersebut?” 

T135 : “ Sebenarnya sebelum saya menulis kalimat matematika 

tersebut sebenarnya perlu di misalkan terlebih dahulu 

mbak.” 

P : “Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan?” 

T136 : “Maksudnya harus dimisalkan terlebih dahulu, dalam 

kasus ini saya memisalkan uang yang diterima anak 

sulung dengan 𝑥, anak kedua 𝑥 − 10.000 dan seterusnya 

mbk.” 

P : “Setelah itu apa yang kamu lakukan?” 

T137 : “Nah, keseluruhannya dijumlahkan dan hasilnya adalah 

200.000 sesuai yang diketahui dalam soal.” 

 

Berdasarkan kutipan wawancara diatas subjek T1 menginterpretasikan 

informasi huantitatif yang diberikan dalam bentuk deskriptif. Meskipun 

dalam lembar jawaban pada tahap S1T2L2 subjek T1 tidak menjelaskan 

secara detail cara diperolehnya kalimat matematika,  tetapi kutipan T135 

sampai T137 melengkapi jawaban subjek T1 tentang bagaimana 

menginterpretasikan hubungan kuantitatif yang diperoleh dalam bentuk 

deskriptif.  Dari kutipan wawancara T1 dapat dituliskan secara matematis 

sebagai berikut. 

Membuat kalimat matematika: 

Uang yang diterima anak sulung (pertama) : 𝑥 rupiah  

Uang yang diterima anak kedua   : 𝑥 − 10000 

Uang yang diterima anak ketiga      : 𝑥 − 20000 

Uang yang diterima anak bungsu (terakhir) : 𝑥 − 30000 

 

 

 

 

Uang 
anak 
ke1 

Uang 
anak 
ke2 

Uang 
anak 
ke3 

Uang 
anak 
ke4 

+ + + 
Total uang 

yang 
dibagikan 

= 
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Sehingga diperoleh: 

𝑥 +  𝑥 − 1000 +  𝑥 − 2000 +  𝑥 − 3000 = 200000  

Jadi dapat disimpulakn T1 memenuhi indikator kedua penalaran kuantitatif. 

 

3) Memecahkan masalah menggunakan metode yang dipilih. 

Indikator ketiga adalah pemecahan masalah dengan metode yang 

dipilih. Subjek T1 memecahkan masalah menggunakan  pengoperasian 

aljabar (L3S2T1) untuk memperoleh nilai 𝑥, selanjutnya mencari besar uang 

yang diterima si bungsu dengan jawaban akhir 𝑟𝑝 35.000. Berikut kutipan 

wawancara dengan T3 untuk melengkapi langkah L3S2T1: 

P : “Selanjutnya bagaimana cara kamu memecahkan 

masalah tersebut?” 

T138 : “Saya melanjutkan dari kalimat matematika yang sudah 

saya susun kak.” 

P : “Bagaimana cara kamu melanjutkannya?” 

T139 : “Dengan melakukan operasi aljabar untuk memperoleh 

nilai 𝑥 nya dulu mbak.” 

 

Subjek T1 memecahkan masalah dengan menggunakan metode 

operasi aljabar. Untuk langkah selanjutnya dipaparkan dalam dialog 

wawancara berikut. 

P : “Selanjutnya, setelah menemukan nilai 𝑥  langkah apa 

yang kamu lakukan?” 

T140 : “Mencari nilai yang ditanyakan mbak. Dalam hal ini kan 

yang ditanyakan uang yang diterima si bungsu jadi nilai 𝑥 

nya dumasukkan ke dalam 𝑥 − 30.000” 

 

Setelah T1 menemukan nilai 𝑥 lalu mensubstitusikan pada persamaan 

uang yang diterima bungsu. Berikut lanjutan wawancara: 

P : “Berapa hasil akhir yang kamu peroleh?” 
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T141 : “𝑥 diperoleh 65.000, lalu uang yang diterima si bungsu 

𝑥 − 30000.  jadi 65.000 dikurangkan 30.000 jadi 

diperoleh jawabnya 65.000 ” 

Berdasar dialog wawancara di atas subjek T1 dapat memecahkan 

masalah matematika dengan metode yang dipilihnya yaitu operasi aljabar, 

jadi disimpulkan T1 memenuhi inikator ketiga. 

 

4) Merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang telah diambil 

dan membuat perbaikan pada kesalahan yang dilakukan. 

Indikator keempat adalah mengungkapkan pemerikasaan pada 

pengerjaan yang dilakukan. T1 melakukan pemeriksaan dengan menghitung 

kembali dan melakukan perbaikan (L4S2T1). Berikut kutipan wawancara T1 

dalam indikator ini: 

P : “Setelah kamu memilih cara tersebut, apakah kamu yakin 

dengan cara yang kamu gunakan?” 

T142 : “Yakin mbak” 

P : “Bagaimana cara kamu membuktikan, apakah kamu 

mengecek langkah-langkahnya kembali?” 

T143 : Iya mbak saya cek kembali. Saya meneliti kembali 

langkah-langkahnya mulai dari awal kemudian saya 

jumlahkan semua uang yang diterima keempat anak dan 

jumlahnya kembali ke 200.000. ” 

P : “Apakah kamu menemukan kesalahan saat melakukan 

pengecekan ulang?” 

T144 : “Iya mbak” 

P : “Dimana letak kesalahan yang kamu lakukan?” 

T145 : “Saat mengoperasikan penjumlahan saya kurang teliti 

saja mbak. Seharusnya saya menjawab 260000 tetapi saya 

menjawab 140000” 

. 

Dialog wawancara menunjukkan T1 yakin dengan hasil yang 

diperoleh. T1 melakukan pengecekan ulang pada serangkaian pengerjakan 

yang dilakukan mulai dari L1S2T1, L2S2T1 dan L3S2T1 dan menemukan 

kesalahan pengoperasian penjumlahan pada langkah L3S2T1 dan selanjutnya 
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melakukan perbaikan pada kesalahan yang dilakukan. Jadi disimpulkan T1 

memenuhi indikator keempat. 

 

5) Menjelaskan hubungan yang terbentuk antara informasi kuantitatif 

dalam pemecahan masalah. 

Indikator kelima adalah siswa dapat menjelaskan hubungan  yang 

terbentuk antara informasi kuantitatif dalam pemecahan masalah. Kutipan 

wawancara dengan  T1 ditunjukkan dalam dialog berikut: 

P : “Apa pertama kali yang kamu lakukan dalam 

menyelesaikan soal tersebut?” 

T146 : “Pertama yang saya pikirkan adalah membuat permisalan 

terhadap uang si bungsu yang akan dicari, jadi mencoba 

untuk membentuk persamaan aljabar.” 

P : “Bagaimana cara kamu membentuk persamaan aljabar 

yang kamu maksudkan?” 

T147 : “Dengan modal menghubungan informasi yang 

diketahui,” 

P : “Bagaimana cara kamu menghubungkan?” 

T148 : “Dari kalimat yang usianya berdekatan bedanya sepuluh 

ribu. Anak ke empat saya misalkan 𝑥  maka anak ketiga  

𝑥 − 10000  begitu seterunya dan nanti jumlah keempat 

uang anak adalah dua ratus ribu.” 

 

T1 mengkomunikasikan informasi kuantitatif yang diketahui 

dengan menjelaskam hubungan antara informasi kuantitatif yang diperoleh 

setelah membaca soal. Dalam dialog ini T1 menjelaskan hubungan yang 

terbentuk antara besar uang yang dibagikan, besar selisih uang yang 

diterima anak, dan banyak anak yang menerima uang. Maka disimpulkan 

T1 memenuhi indikator kelima penelitian kuantitatif 
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6) Menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan dalam proses 

pemecahan masalah secara tertulis atau lisan. 

Indikator keenam adalah siswa dapat menyebutkan keterbatasan 

metode yang digunakan dalam proses pemecahan masalah secara tertulis 

atau lisan. Berikuty akan ditunjukkan petikan wawancara dengan T1 untuk 

indikator ini, yaitu: 

P : “Apa alasan kamu memilih memakai metode tersebut 

dalam memecahkam masalah?” 

T149 : “karena cara ini lebih mudah mbak.” 

P : “Apakah kamu mengetahui keterbatasan metode yang 

kamu gunakan?” 

T150 : “sebenarnya cara yang saya pakai itu mudah, 

kekurangannya menurut saya itu karena terlihat mudah 

maka harus berhati-hati dalam mengerjakan.” 

P : “maksunya bisa diperjelas?” 

T151 : “Intinya harus teliti mbak kalau menggunakan cara yang 

saya pakai ini, dan memahami benar tentang aturan operas 

hitung.” 

P : “Menurut kamu, selain cara yang kamu gunakan tersebut, 

apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut.” 

T152 : “Ada mbak. Mungkin bisa juga menggunakan Un dan 

Sn.” 

  

Keseluruhan dialog, T1 mengatakan metode yang digunakan 

membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi terutama dalam hal aturan 

operasi. Hal ini menunjukkan T1 memahami metode yang digunakan dan 

mengetahui keterbatasan metode yang digunakan.  

Berdasarkan poin-poin yang di paparkan dalam deskripsi data, T1 

menyelesaikan semua tahapan penalaran kuantitatif  pada soal nomor dua 

dengan baik. T1 mampu memahami soal yang diberikan dengan 

menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan.. T1 mampu 
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menginterpretasikan informasi kuantitatif yang diberikan dalam bentuk 

deskriptif dengan menyusun kalimat matematika. Selanjutnya dalam 

pemecahan masalah, T1 menggunakan operasi aljabar pada kalimat 

matematika untuk memperoleh jawaban akhir. T1 melakukan pengecekan 

dengan menghitug ulang serangkaian pengerjaan yang dilakukan. T1 

menemukan kesalahan ketika pengecekan. T1 menyadari kesalahan dan 

melakukan pembenaran. T1 mampu mengkomunikasikan hubungan 

informasi kuantitatif yang di peroleh dengan melakukan permisalan 

menghubungkan besar uang yang diterima anak dengan menerapakan 

sistem selisih. Dalam hal mengenali keterbatasan metode, T1 metode yang 

digunakan meerlukan tingkat ketelitian, walaupun terlihat seperti mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 

Alur Penalaran Kuantitatif Subjek T1 Soal Nomor 2 

 

Keterangan: 

Indikator 

terpenuhi: 

 

Indikator tidak 
terpenuhi: 

 

memahami masalah dengan menentukan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

menginterpretasikan informasi kuantitatif yang 

diberikan dalam bentuk deskriptif ataupun gambar. 

memecahkan masalah menggunakan metode yang 

dipilih. 

merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang 

telah diambil dan membuat perbaikan pada kesalahan 

yang dilakukan. 

menjelaskan hubungan yang terbentuk antara 

informasi kuantitatif  dalam pemecahan masalah. 

menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan 

dalam proses pemecahan masalah secara tertulis 

maupun lisan. 
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 Subjek kedua (T2) 

Subjek kedua mampu mengerjakan kedua soal yang diberikan 

dalam kurun waktu 25 menit.  Jawaban T2 yang diberikan adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

Lembar Jawaban Subjek T2 

Berikut akan dipaparkan jawaban dan wawancara subjek T2 

pada soal nomor 1 dan soal nomor 2. 
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a. Soal Pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

Jawaban Soal Nomor 1 Subjek T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 

 Lembar Buram Subjek T2 

Keterangan: 

P (peneliti) 

L1S1T2 (Langkah 1 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T2) 

L2S1T2 (Langkah 2 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T2) 

L3S1T2 (Langkah 3 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T2) 

L4S1T2 (Langkah 4 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T2) 

 

Berdasarkan hasil jawaban dari subjek T2 pada soal nomor 1 yang 

terdapat pada gambar 4.9 subjek T2 menuliskan informasi yang diketahui 

L1S1T2 

L2S1T2 

L3S1T2 

L4S1T3 
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yaitu 𝑝 = (3𝑥 − 4)𝑐𝑚, 𝑙 = (2𝑥 + 2)𝑐𝑚. 𝐾 = 76 𝑐𝑚   selanjutnya 

menuliskan batasan masalah soal yaitu Luas persegi panjang. (L1S1T2). 

Kemudian T2 menginterpretasikan informasi yang diperoleh dalam bentuk 

matematika 76 = 2 × (𝑝 + 𝑙) (L2S1T2) T1 memecahkan masalah dari 

bentuk matematika yang sudah dibentuk sehingga diperoleh 𝑥 = 8 . 

selanjutnya T1 mensubstitusikan nilai 𝑥  pada rumus luas berikut  𝐿 =

 3𝑥 − 4 × (2𝑥 + 2)  sehingga diperoleh 𝐿 = 360 𝑐𝑚2. (L3S1T2) 

Kemudian lembar buram pada gambar 4.10 menunjukkan penghitungan 

ulang pada serangkaian langkah yang dilakukan. (L4S1T2) Berikut 

kutipan wawancara T1 untuk mengungkapkan kemampuan penalaran 

kuantitatif sesuai indikator yang di deskripsikan. 

 

1) Memahami soal dengan menentukan dan menuliskan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan. 

Indikator pertama pada aspek memahami soal T1 menuliskan 

panjang, lebar dan keliling persegi panjang dan menentukan batasan soal 

yaitu menentukan luas persegi panjang (L1S2T1).  Adapun kutipan 

wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

P : “Dari soal nomor 1, setelah kamu membaca soal apakah 

kamu bisa memahami soal yang saya berikan?” 

T21 : “Setelah saya membaca soal nomor 1 saya bisa 

memahami soalnya mbak.” 

P : “Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari soal?” 

T22 : “Informasinya ada bangun persegi panjang dan 

kelilingnya.” 

P : “Selain itu informasi apalagi yang kamu dapatkan?” 

T23 : “Itu mbak ada panjang dan lebar keliling yang masih 

dalam bentuk 𝑥” 



76 
 

 
 

Lanjutan dialog wawancara, T2 menunjukan dapat menyebutkan 

informasi yang diperoleh dari soal dan menuliskannya dalamlembar 

jawaban tahap L1S1T2. Berikut dialog wawancara yang memaparkan T2 

dalam mengetahui batasan masalah dengan mengetahui apa yang 

ditanyakan oleh soal. 

 

P : “Apakah kamu dapat mengetahui tentang apa yang 

ditanyakan dari soal? ”  

T24 : “Mengetahui mbak, karena sudah cukup jelas.  Ini.” 

(sambil menunjuk ke lembar soal) 

 

Keseluruhan dialog wawancara menunjukkan T2 memenuhi 

indikator pertama dalam penalaran kuantitatif. 

 

2) Menginterpretasikan informasi kuantitatif yang diberikan dalam 

bentuk deskriptif atau gambar. 

Indikator kedua adalah bagaimana subjek menginterpretasikan 

hubungan kuantitatif yang diberikan dalam bentuk deskriptif atau gambar. 

Berikut akan ditunjukkan petikan wawancara dengan T2 untuk indikator 

ini, yaitu: 

P : “Apakah dari informasi yang kamu dapatkan tersebut 

kamu dapat menyusun kalimat matematikanya” 

T25 : “Dapat mbak, sesuai yang saya tuliskan dalam lembar 

jawaban.” 

 

Kutipan dialog mmenunjukkan bahwa T2 mampu menyusun 

kalimat matematika yang diminta sesuai yang telah dituliskan dalam 

lembar jawaban. Selanjutnya dipaparkan bagaimana langkah T2 dapat 

menyusun kalimat matematika yang diminta tersebut. 
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P : “Bagaimana langkah yang kamu lakukan sehingga dapat 

memperoleh persamaan berikut? ” 

T26 : “Saya hubungkan dari informasi yang diketahui.” 

P eewh: “Apakah kamu dapat menjelaskan bagaimana cara 

kamu menghubungkan?” 

T27 : “Informasi yang diketahui ada panjang dan lebar yang 

masih dalam bentuk 𝑥, kemudian juga diketahui luasnya 

keliling dari bangun persegi. Dari situ ketiganya bisa 

dihubungkan dan disusun untuk memperoleh nilai 𝑥” 

 

Kutipan diatas melengkapi informasi yang menujukkan T2 

mengetahui langkah dalam  poses penyusunan kalimat matematika. Jadi 

disimpulkan T2 mampu menginterpretasikan informasi kuantitatif yang 

diberikan dalam bentuk dekriptif. 

 

3) Memecahkan masalah menggunakan metode yang dipilih. 

Subjek T2 melakukan pemecahan masalah dengan pengoperasian 

aljabar dengan menentukan nilai 𝑥  kemudian menentukan luas persegi 

panjang (L3S2T1). Berikut akan ditunjukkan petikan wawancara dengan 

T2 untuk melengkapi indikator ini, yaitu: 

P : “Selanjutnya bagaimana cara kamu memecahkan 

masalah tersebut?” 

T28 : “Dengan mengoperasikan kalimat matematikanya mbak” 

P : “Metode apa yang kamu gunakan?” 

T29 : “Pengoperasikan aljabar.” 

 

Dari dialog wawancara terlihat T2 memilih langkah pemecahan 

masalah dengan metode operasi aljabar pada kalimat matematika yang 

sudah di susun sebelumnya.   

P : “Selanjutnya dapatkah kamu menjelaskan cara kamu 

memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan 

operasi aljabar yang kamu maksud?” 

T210 : “Keliling sama dengan dua kali dari lebar ditambah 

panjang. Selanjutkan panjang dan lebar yang sudah 
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dikatahui dimasukkan ke rumus keliling persegi panjang 

untuk mencari 𝑥.” 

P : “Bagaimana cara menemukan nilai 𝑥?” 

T211 : “Dioperasikan mbak, pada tahapan ini (menunjuk lembar 

jawaban) kedua ruas ditambah empat, dan pada tahapan 

ini (menunjuk lembar jawaban) membagi kedua rua 

dengan 10.” 

 

Terlihat pula dialog diatas, T2 mampu menjelaskan bagaimana 

langkah mengoperasikan aljabar untuk memcari 𝑥,  ada tahapan menambah 

kedua ruas dengan bilangan yang sama dan ada tahapan membagi kedua 

ruas dengan bilangan yang sama. Berikut kutipan dialog T2 langkah 

lanjutan setelah menemukan nilai 𝑥. 

P : “Setelah ketemu nilai 𝑥 apa yang kamu lakukan?” 

T212 : “Langkah selanjutnya mencari luasnya. Luas kan 

rumusnya panjang dikali lebarnya, jadi memasukkan 

panjang dan lebar yang sudah diketahui lalu dioperasikan 

dan ketemulah luas yang diminta.” 

P : “Berapa hasil akhir yang kamu peroleh?” 

T213 : “360” 

 

Dari keseluruhan dialog wawancara pada indikator ini, T2 mampu 

menggunakan metode operasi aljabar yang dipilihnya untuk pemecahan 

masalah. Setelah T2 menemukan nilai 𝑥  langkah selanjutnya yang 

paparkan dalam dialog adalah memasukkan nilai 𝑥 langsung pada rumus 

luas persegi panjang, langkah pemecahan masalah oleh T2 dapat di 

ilustrasikan secara matematis sebagai berikut,  

𝑥 = 8  

Selanjutnya memasukkan nilai 𝑥 pada rumus luas bangun persegi panjang. 
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𝐿  = 𝑝 × 𝑙  

 =  3𝑥 − 4 ×  2𝑥 + 2   

 =  3 × 8 − 4 × (2 × 8 + 2)  

 =  24 − 4 × (16 + 2)  

 = 20 × 18  

 = 360 𝑐𝑚2 

Berdasar hasil pemecahan masalah yang dilakukan dan dipaparkan 

dalam diaolg, T2 memperoleh jawaban akhir 360 𝑐𝑚2 . Hal ini 

menunjukkan T2 memenuhi indikator memecahkan masalah menggunakan 

metode yang dipilih. 

 

4) Merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang telah diambil 

dan membuat perbaikan pada kesalahan yang dilakukan. 

Indikator keempat adalah siswa merefleksikan dan memeriksa 

langkah-langkah yang telah diambil dan membuat perbaikan pada 

kesalahan yang dilakukan. T3 melakukan penghitungan kembali pada 

kertas buram (L4S2T2). Berikut akan ditunjukkan petikan wawancara 

dengan T2 untuk indikator ini, yaitu: 

P : “Apakah kamu yakin dengan hasil pekerjaanmu?” 

T214 : “Yakin mbak.” 

P : “Bagaimana cara kamu membuktikannya, apakah kamu 

ngecek langkah-langkahnya kembali?” 

T215 : “Saya hitung kembali pengerjaannya dalam kertas 

buram.” (menunjukkan ke kertas buram) 
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Dari serangkaian pengerjaan yang telah dilakukan, T2 mengatakan 

yakin dengan hasil yang dikerjakan. Hal tersebut di buktikan pula dengan 

pengecekan kembali yang dilakukan T2 pada kertas buram.  

P : “Apakah tadi kamu menemukan kesalahan saat 

melakukan pengecekan ulang?” 

T216 : “Tadi ada jawaban yang kurang sesuai antara lembar 

buram dengan lembar jawaban mbak. Tetapi setelah saya 

cek ulang yang salah yang ada di lembar buram.” 

P : “Apakah kamu mengetahui letak kesalahannya ada 

dimana?” 

T217 : “Tahu mbak, yang seharusnya saya tambah tetapi saya 

kali.” 

 

Hasil wawancara menunjukkan, T2 memaparkan bahwa 

menemukan kesalahan pada lembar buram saat melakukan pengecekan 

ulang. T2 juga menyadari letak kesalahannya dimana seharusnya 

melakukan operasi penjumlahan tetapi T2 melakukan operasi perkalian. 

Dialog wawancara dan hasil yang tertulis pada lembar buram 

menunjukkan T2  mampu merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah 

yang telah diambil dan membuat perbaikan pada kesalahan yang 

dilakukan. 

 

5) Menjelaskan hubungan yang terbentuk antara informasi 

kuantitatif dalam pemecahan masalah. 

Indikator kelima adalah siswa dapat menjelaskan hubungan yang 

terbentuk antara informasi, adapun kutipan wawancara dengan T2 adalah 

sebagai berikut:: 

P : “Apa yang pertama kamu lakukan dalam menyelesaikan 

soal tersebut?” 
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T218 : “Setelah saya menemukan beberapa informasi dari soal 

saya menguhubungkan antara keliling persegi panjang 

dengan panjang dan lebar yang diketahui.” 

P : “Bagaimana cara kamu menghubungkan?” 

T219 : “Saya tadi mikirnya gini mbak, di dalam rumus keliling 

ada panjang dan keliling, nah dari situ saya memasukkan 

panjang dan lebar ke dalam rumus keliling untuk 

memperoleh nilai x yang diketahui.”  

 

Dialog wawancara di atas menunjukkan T2 mampu 

mengkomunikasikan hubungan informasi kuantitatif yang di berikan, T2 

memilih langkah awal dengan menghubungkan keterkaitan rumus keliling 

persegi panjang dan lebar dimana hal ini dipilih untuk mencari nilai 𝑥 yang 

akan digunakan dalam langkah lanjutan pemecahan masalah. Maka dengan 

demikian disimpulkan T2 memenuhi indikator kelima penalaran 

kuantitatif. 

   

6) Menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan dalam proses 

pemecahan masalah secara tertulis ataupun lisan. 

Indikator keenam adalah siswa dapat menyebutkan keterbatasan 

metode yang digunakan dalam proses pemecahan masalah secara tertulis 

ataupun lisan. Berikut akan ditunjukkan petikan wawancara dengan T2 

untuk indikator ini, yaitu: 

P : “Apa alasan kamu memilih memakai metode tersebut 

dalam memecahkan masalah?” 

T220 : “Ini yang biasanya saya pakai mbak” 

P : “Apakah mengetehui keterbatasan metode yang kamu 

ketahui?” 

T221 : “Cara yang saya pilih itu mudah, ya harus teliti itu aja.” 

P : “Menurut kamu, selain cara yang kamu gunakan tersebut, 

apakah ada cara lain yang bisa digunakan untu 

memecahkan masalah tersebut?” 

T222 : “Pastinya ada mba, tapi saya belum tahu.” 
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Ungkapan T2 yang menyatakan “cara yang pilih itu mudah, ya 

harus teliti itu aja.” dalam menjawab pertanyaan tentang keterbatasan 

metode yang digunakan menunjukkan bahwa T2 memahami metode yang 

digunakan dan ungkapan teliti merujuk pada kesadaran T2 saat melakukan 

kesalahan ketika melakukan operasi. Secara tidak langsung yang dimaksud 

T2 keterbatasan metode ini adalah akan mendapatkan hasil yang salah 

apabila tidak teliti dalam mengperasikan aljabar. Jadi kesimpulannya 

subjek T2 memenuhi indikator menyebutkan keterbatasan metode yang 

digunakan dalam proses pemecahan masalah. 

Berdasarkan poin-poin yang telah di paparkan dalam deskripsi 

data, subjek kedua (T2) menyelesaikan semua tahapan penalaran 

kuantitatif  pada soal nomor satu dengan baik. T2 mampu memahami soal 

yang diberikan dengan menyebutkan informasi yang diketahui dan batasan 

masalah dari soal. T2 mampu menginterpretasikan informasi kuantitatif 

yang diberikan dalam bentuk deskriptif dengan menyusun kalimat 

matematika. Selanjutnya dalam pemecahan masalah T2 menggunakan 

operasi aljabar pada kalimat matematika yang disusun untuk memperoleh 

jawaban akhir. T2 melakukan pengecekan dengan menghitung ulang 

serangkaian pengerjaan yang dilakukan dan tidak menemukan kesalahan. 

T2 mampu mengkomunikasikan hubungan informasi kuantitatif yang di 

peroleh dari soal yaitu langkah awal yang dipikirkan adalah mencari nilai 

𝑥  terlebih dahulu, dari informasi panjang, lebar dan keliling, hal ini 
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digunakan dalam manipulasi matematika dengan substisuti panjang dan 

lebar dalam rumus keliling persegi panjang. Dalam hal mengenali 

keterbatasan metode, yang di paparkan T2 metode yang digunakan 

meerlukan tingkat ketelitian, walaupun terlihat seperti mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.3 

Alur Penalaran Kuantitatif Subjek T2 pada Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan 

dalam proses pemecahan masalah secara tertulis 

maupun lisan. 

Keterangan: 

 

Indikator 

terpenuhi: 

 

Indikator tidak 
terpenuhi: 

 

memahami masalah dengan menentukan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

menginterpretasikan informasi kuantitatif yang 

diberikan dalam bentuk deskriptif ataupun gambar. 

memecahkan masalah menggunakan metode yang 

dipilih. 

merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang 

telah diambil dan membuat perbaikan pada kesalahan 

yang dilakukan. 

menjelaskan hubungan yang terbentuk antara 

informasi kuantitatif  dalam pemecahan masalah. 
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 Soal Kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarn 4.11 

Jawaban Soal Nomor 2 Subjek T2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Jawaban Buram Subjek T2 

 

Keterangan: 

P (peneliti) 

L1S2T2 (Langkah 1 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T2) 

L2S2T2 (Langkah 2 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T2) 

L3S2T2 (Langkah 3 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T2) 

L4S2T2 (Langkah 4 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T2) 

 

Berdasarkan gambar 4.11, T2 menuliskan informasi yang diketahui 

yaitu penerima uang dalam jumlah banyak adalah si sulung, penerima 

L1S2T1 

L2S2T2 

L3S2T2 

L4S2T2 
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uang dalam jumlah paling sedikit si bungsu dan jumlah keseluruhan uang 

untuk empat anak adalah 200.000. Kemudian batasan masalah dari soal T2 

menuliskan besar uang yang diterima bungsu. (L1S2T2) Selanjutnya T2 

mengiterpretasikan informasi yang diperoleh dengan menyusun kalimat 

matematika anak pertama 𝑥 + 30.000, anak kedua 𝑥 + 20.000,  anak 

ketiga 𝑥 + 10.000 dan anak ke empat 𝑥 sehingga tersusun 4𝑥 + 60.000 =

200.000  (L2S2T2). Kemudian T1 mengoperasikan dari bentuk 

matematika yaitu dengan membagi kedua ruas dengan 4 sehingga 

diperoleh 𝑥 = 35.000 . Jadi disimpulkan uang yang diterima T1 adalah 

35.000 (L3S2T2). Pengecekan yang dilakukan dipaparkan dalam lembar 

buram gambar 4.12 dengan mensubstitusikan nilai yang diperoleh 

4 35.000 = 140.000 sehingga 140.000 = 140.000(L4S2T2) 

Berikut dilakukan wawancara untuk menangkap kemampuan 

kuantitatif dalam memecahkan masalah. Hasil wawancara yang dilakukan 

akan dijelaskan sesuai dengan indikator penalaran kuantitatif yang telah di 

deskripsikan. Adapun hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1.) Memahami masalah dengan menentukan informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal. 

Indikator pertama adalah siswa dapat memahami masalah dengan 

menentukan dan menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

dalam soal (L1S2T2). Subjek T2 menuliskan informasi yang diketahui 

yaitu: anak yang menerima uang terbanyak, anak yang mendapatkan uang 
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terkecil, jumlah uang yang dibagikan dan jumlah anak yang menerima 

uang.  Akan ditunjukkan hasil wawancara dengan T2 untuk melengkapi 

indikator ini, sebagai berikut: 

P : “Dari soal nomor 2 yang saya berikan, setelah kamu 

membaca soal apakah kamu bisa memahami soal yang 

saya berikan?” 

T223 : “Bisa mbak karena ada informasi yang diketahui dengan 

jelas.” 

P : “Informasi apa saja yang dikelahui?” 

T224 : “Untuk soal nomor 2 informasi nya banyak mbak.” 

P : “Dapatkah kamu menyebutkan informasi tersebut?” 

T225 : “Membagi uang 𝑅𝑝 200.000,00  untuk 4 orang anak 

dengan anak sulung yang menerima terbanyak dan anak 

bungsu yang menerima paling sedikit?” 

P : “Ada lagi informasi yang dapat kamu sebutkan?” 

T226 : “Ada mbak, tadi belum sempat saya tulis.” 

P : “Apa itu?” 

T227 : “selisih setiap dua saudara yang berdekatan adalah 

sepuluh ribu” 

P : “Apakah kamu mengetahui apa yang ditanyakan dalam 

soal?” 

T228 : “Besar uang yang diterima bungsu mbak” 

 

Berdasarkan dialog, T2 mampu memahami soal dengan  

mengetahui informasi yang ditampilkan dalam soal nomor 2. Meskipun 

ada beberapa informasi yang tidak dituliskan dalam soal tetapi dengan 

kutipan wawancara ini melengkapi informasi bahwa T2 memenuhi 

indikator pertama ini. T2 juga mengetahui batasan soal. Jadi disimpulkan 

T2 memenuhi pada indikator ketiga. 

2.) Menginterpretasikan hubungan kuantitatif yang diberikan dalam 

bentuk deskriptif atau gambar. 

Indikator kedua adalah siswa dapat menginterpretasikan hubungan 

kuantitatif dalam bentuk deskriptif atau gambar. Subjek T2 
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menginterpretasikan informasi dengan menyusun dalam bentuk aljabar 

(L2S2T2) dengan menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh. 

Adapun kutipan wawancara dengan T2 adalah sebagai berikut: 

P : “Apakah dari informasi yang kamu dapatkan tersebut 

kamu dapat menyusun kalimat matematikanya” 

T219 : Dapat mbak. Sesuai yang  saya tuliskan dilembar 

jawaban.” (sambil menunjuk lembar jawaban) 

 

Dipaparkan dalam dialog T2 mampu menuliskan informasi 

kuantitatif yang di berikan. T2 menunjukkan hasil kalimat matematika 

yang telah disusun dalam lembar jawaban. Secara matematis tertulis dalam 

lembar jawaban sebagai berikut: 

4𝑥 + 60000 = 200000  

Adapun langkah T2 dalam mengiterpretasikan informasi kuantitatif 

yang di peroleh akan dijelaskan dalam dialog wawancara berikut: 

P : “Bagaimana langkah kamu menyusun kalimat 

matematika tersebut?” 

T230 : “Saya menyusun dulu masing masing-masing permisalah 

uang yang diterima anak seperti ini.” (menunjuk lembar 

jawaban.) 

 

Dialog T2 mengatakan langkah awal yang di lakukakan dalam 

menginterpretasikan informasi adalah dengan menyusun permisalan uang 

yang diterima oleh masing-masing anak. Sesuai hasil yang dituliskan 

dalam lembar jawaban, secara matematis tertulis sebagai berikut. 

Anak pertama  = 𝑥 + 30000 

Anak kedua  = 𝑥 + 20000 

Anak ketiga  = 𝑥 + 10000 

Anak keempat  = 𝑥 + 0 
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 T2 membuat permisalan yang di susun sebagaimana di atas dengan 

pemikiran yang disampaikan dalam dialog wawancara berikut. 

P : “Bagaimana cara kamu menyusun kalimat matematika 

tersebut?” (menunjuk lembar jawaban.) 

T231 : “Karena selisih masing-masing anak sepuluh ribu, terus 

anak yang terkecil dapatnya yang paling sedikit jadi aku 

tambahkan 0 saja.” 

 

Dialog wawancara tersebut menjelaskan cara T2 menyusun kalimat 

matematika dengan menggunakan informasi yang diketahui dari  

“selisih uang yang diterima” dan infornasi “anak yang terkecil dapat yang 

paling sedikit” sehingga T2 menyimpulkan 𝑥 sebagai uang yang diterima 

anak keempat (bungsu), 𝑥 + 10000  sebagai uang yang diterima anak 

ketiga dan seterusnya seperti yang di ilustrasikan subjek T2 dalam lembar 

jawaban. Dengan hal dapat disimpulkan subjek T2 memenuhi indikator 

kedua kemampuan penalaran kuantitatif. 

3.) Memecahkan masalah menggunakan metode yang dipilih dan 

memperoleh jawaban yang benar. 

Indikator ketiga adalah siswa dapat memecahkan masalah 

menggunakan metode yang dipilih. Pengoperasian aljabar yang digunakan 

dalam pemecahan masalah (L3S2T2) akan dilengkapi dengan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan T2 sebagai berikut: 

P : “Selanjutnya bagaimana cara kamu memecahkan 

masalah tersebut?” 

T232 : “Dioperasikan untuk mencari nilai 𝑥 nya mbak, karena 

disini saya memisalkan uang yang di terima bungsu adalah 

𝑥 , maka kalau sudah ketemu nilai 𝑥  langsung ketemu 

jawabnya.” 
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Dialog tersebut menyebutkan T2 memecahkan masalah dengan 

mengoperasikan kalimat matematika yang sudah di susunnya.  

P : “Baigamana kamu menjelaskan cara pengoperasian 

untuk mencari nilai 𝑥 tersebut?” 

T233 : “Diperoleh 4𝑥 = 200000 − 60000 . Setelah itu 

dikurangkan diperoleh 4𝑥 = 140000 . Lalu kedua ruas 

dibagi dengan empat dan diperoleh hasil akhirnya.” 

P : “Kesimpulannya, berapa hasil akhir yang kamu 

peroleh?” 

T2 : “Uang Yang diterima si bungsu 𝑅𝑝 35.0000,00” 

 

Kutipan wawancara tersebut menjelaskan T2 dalam memecahkan 

masalah menggunakan metode operasi aljabar dan hasil akhir yang 

diperoleh adalah 𝑅𝑝 35.0000,00 . Jadi, disimpulkan T2 memenuhi 

indikator ketiga dalam penalaran kuantitatif. 

4.) Merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang telah diambil 

dan membuat perbaikan pada kesalahan yang dilakukan. 

Indikator keempat adalah mengungkapkan T4 dalam merefleksikan 

dan memeriksa langkah-langkah yang telah diambil dan membuat 

perbaikan pada kesalahan yang dilakukan (L4S2T2). Berikut kutipan 

wawancara dengan T2 untuk mengungkapkan indikator ini. 

P : “Apakah kamu yakin dengan hasil pekerjaanmu?” 

T235 : “Yakin.” 

P : “Bagaimana cara kamu membuktikannya apakah kamu 

mengecek ulang kembali?” 

T236 : “Iya mbak saya mengeceknya kembali. 

 

 Dari serangkaian pengerjaan yang telah dilakukan, T2 mengatakan 

yakin dengan hasil yang dikerjakan. Hal tersebut di buktikan pula dengan 

pengecekan kembali yang dilakukan T2. Adapun cara pengecekan yang 

dilakukan T2 akan dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut: 
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P : “Bagaimana cara kamu melakukan pengecekan ulang?” 

T237 : “Dengan memasukkan nilai x nya ke dalam persamaan 

awal mbak.” 

P : “Apakah kamu mengalami kesalahan ketika melakukan 

pengecekan?” 

T238 : “Tidak mbak, kembali ke bentuk semula” 

P : “maksudnya kembali ke bentuk semula dapat 

dijelaskan?” 

T239 : “Ketika saya memasukkan 𝑥 = 35.000  ke persamaan 

awal di peroleh nilai dua ratus ribu sesuai uang yang 

dibagikan.”  

 

Dalam dialog T2 menegaskan melakukan pengecekan ulang 

terhadap serangkaian pengerjaan yang dilakukan mulai dari L1S2T2, 

L2S2T2, dan L3S2T2 dengan cara mensubstitusikan nilai 𝑥 yang sudah di 

temukan ke dalam persamaan awal yang telah disusun. Maka disimpulkan 

T2 memenuhi pada indikator keempat penalaran kuantitatif. 

 

5.) Menjelaskan hubungan yang terbentuk antara informasi 

kuantitatif dalam pemecahan masalah. 

Indikator kelima adalah siswa dapat menjelaskan hubungan yang  

terbentuk antar informasi kuantitatif dalam pemecahan masalah. Adapun 

kutipan wawancara dengan T2 adalah sebagai berikut: 

P : “Langkah awal apa yang kamu lakukan dalam 

menyelesaikan soal tersebut?” 

T240 : “Pertama sebenarnya bingung mbak mau saya 

apakan.” 

P : “Lalu apa yang kamu lakukan.” 

T241 : “Dari informasi yang saya berikan kan terdapat 

selisih sepuluh ribu tiap masing-masing uang yang 

diterima anak. Nah dari situ saya mulai 

menentukan titik terang mbak.” 

P : “Bagaimana penyelesaian lanjutan yang kamu 

lakukan?” 

T242 : “Jadi awalnya semua menerima uang senilai 𝑥 . 

Nah karena juga ada informasi yang paling kecil 



91 
 

 
 

dapat sedikit, lalu jadi aku nol kan saja uang 

tanbahannya utuk anak bungsu mbak. Lalu anak 

kedua ditambah sepuluh ribu dan seterusnya.” 

P : “Bagaimana hasil akhir dari informasi yang kamu 

hubungkan?” 

T243 : “Sepertti ini mbak” (menunjuk lembar jawaban.) 

 

Dialog wawancara di atas secara tidak langsung 

menunjukkan bahwa T2 mampu menghubungkan informasi 

kuantitatif yang di bentuk. Dalam kasus ini yang dilakukan T2 

adalah memisalkan  semua anak menerima uang yang sama terlebih 

dahulu sebesar 𝑥 . Selanjutnya T2 hubungkan dengan informasi 

“selisih setiap anak yang berdekatan adalah sepuluh ribu” 

selanjutnya untuk anak ketiga ditambahkan 10000 menjadi  

𝑥 + 100000  begitu seterusnya. Jadi hal ini menunjukkan T2 

memenuhi indikator kelima dalam pemecahan masalah. 

 

6.) Menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan dalam 

proses pemecahan masalah secara tertulis ataupun lisan. 

Indikator keenam adalah siswa dapat menyebutkan 

keterbatasan metode yang digunakan dalam proses pemecahan 

masalah secara tertulis ataupun lisan. Akan ditunjukkan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan T2 pada indikator ini, sebagai 

berikut: 

P : “Apa alasan kamu menggunakan metode tersebut 

dalam memecahkan masalah?” 

T244 : “Cara ini lebih mudah mbak.” 

P : “Apakah kamu mengetahui keterbatasan metode 

yang kamu gunakan?” 
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T245 : “Harus hati-hati dalam menyusun kalimat 

matematikanya mbak. Perlu menghubungkan 

informasi yag diperoleh dengan teliti.” 

P : “Apakah kamu mengetahui metode lain dalam 

pemecahan masalah ini?” 

T246 : “Pastinya ada mbak, tapi saya memilih cara ini 

karena lebih mudah.” 

 

Dialog wawancara diatas menunjukkan T2 memilih 

metodenya karena mudah dan perlu tetili dalam menyelesaikannya. 

Maka dapat disimpulkan T2 memenuhi indikator keenam dalam 

penalaran kuantitatif. 

Berdasarkan poin-poin yang telah di paparkan dalam deskripsi 

data, subjek kedua (T2) menyelesaikan semua tahapan penalaran 

kuantitatif  pada soal nomor satu dengan baik. T2 mampu memahami soal 

yang diberikan dengan menyebutkan informasi yang diketahui dan batasan 

masalah dari soal yang diberikan. T2 menginterpretasikan informasi 

kuantitatif yang diberikan dalam bentuk deskriptif dengan menyusun 

kalimat matematika. Selanjutnya dalam pemecahan masalah menggunakan 

operasi aljabar untuk memperoleh jawaban akhir. T2 melakukan 

pengecekan dengan menghitug ulang serangkaian pengerjaan yang 

dilakukan dan tidak menemukan kesalahan. T2 mampu 

mengkomunikasikan hubungan informasi kuantitatif yang di peroleh dari 

soal yaitu langkah awal yang dipikirkan adalah mencari nilai 𝑥,selanjutnya 

melakukan manipulasi matematika dengan mensubstisuti panjang dan 

lebar dalam rumus keliling persegi panjang. Dalam hal mengenali 
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keterbatasan metode, yang di paparkan T1 metode yang digunakan 

memerlukan tingkat ketelitian, meskipun terlihat seperti mudah. Dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.4 

Alur Penalaran Kuantiatif Subjek T2 pada Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Indikator 

terpenuhi: 

 

Indikator tidak 
terpenuhi: 

 

memahami masalah dengan menentukan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

menginterpretasikan informasi kuantitatif yang 

diberikan dalam bentuk deskriptif ataupun gambar. 

memecahkan masalah menggunakan metode yang 

dipilih. 

merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang 

telah diambil dan membuat perbaikan pada kesalahan 

yang dilakukan. 

menjelaskan hubungan yang terbentuk antara 

informasi kuantitatif  dalam pemecahan masalah. 

menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan 

dalam proses pemecahan masalah secara tertulis 

maupun lisan. 
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2. Kemampuan Penalaran Kuantitatif (Quantitative Reasoning) dalam 

Pemecaham Masalah pada Subjek Perempuan  

 Subjek ketiga 

Subjek ketiga mampu menyelesaikan soal yang diberikan dalam kurun 

waktu 30 menit. Jawaban T4 yang diberikan adalah sebagai berikut. 

Gambar 4.13 

Jawaban Subjek T3 
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Dalam gambar tampak T3 mampu mengerjakan semua soal tes 

nomor 1 dan nomor 2 yang diberikan.  

a. Soal Pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Jawaban Soal Pertama Subjek T3 

 

 
 

Gambar 4.15 

Lembar Buram subjek T3 

Keterangan: 

P (peneliti) 

L1S1T4 (Langkah 1 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T3) 

L2S1T4 (Langkah 2 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T3) 

L3S1T4 (Langkah 3 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T3) 

L4S1T4 (Langkah 4 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T3) 

 

L1S1T3 

L2S1T3 

L3S1T3 

L4S1T3 
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Berdasarkan hasil jawaban dari T3 pada soal nomor 1 yang terdapat 

pada gambar 4.14 subjek T3 menuliskan informasi yang diketahui yaitu 

panjang persegi panjang =  3𝑥 − 4 𝑐𝑚 , lebar persegi panjang =

 2𝑥 + 2 𝑐𝑚,  dan keliling = 76 cm (L1S1T3). Selanjutnya 

menginterpretasikan  menjadi 76 = 2 3𝑥 − 4 + 2(2 + 2)   (L2S1T3). 

Dalam pemecahan masalah T3 melakukan operasi aljabar sehingga 

diperoleh nilai 𝑥 = 8. Selanjutnya disimpulkan panjang persegi panjang 

 3 ∙ 8 − 4 𝑐𝑚 = 20𝑐𝑚, lebar persegi panjang  2 ∙ 8 + 2 𝑐𝑚 = 18𝑐𝑚 dan 

luas persegi panjang 𝐿 = 20 × 18 = 360𝑐𝑚2. (L3S1T3) Pengecekan 

dipaparkan dalam lembar buram pada gambar 4.15 dengan menghitung 

nilai 𝑥  ke dalam persamaan awal yang dibentuk  yaitu  2 24 − 4 +

2 16 + 2 = 72 sehingga diperoleh 72 = 72 (L4S1T3). Berikut kutipan 

wawancara T2 untuk mengungkapkan kemampuan penalaran kuantitatif 

pada subjek T3 berdasarkan indikator. 

 

1.) Memahami masalah dengan menentukan informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal. 

Indikator pertama pada aspek memahami soal pada penalaran 

kuntitatif yang  akan diungkapkan, T3 menuliskan informasi yang 

diketahui yaitu panjang, lebar dan keliling persegi panjang. Kemunidan 

menuliskan batasan soal adalah menentukan luas persegi panjang. Adapun 

kutipan wawancara dengan T3 adalah sebagai berikut: 

P : “Dari soal nomor 1, setelah kamu membaca soal apakah 

kamu bisa memahami soal yang saya berikan?” 

T31 : “Bisa mbak” 
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P : “Informasi apa yang kamu peroleh dari soal tersebut?” 

T32 : “Ada bangun peregi panjang, lalu diketahui panjangnya 

 3𝑥 − 4 𝑐𝑚 dan lebarnya (2𝑥 + 2)𝑐𝑚.” 

P : “Masih adakah informasi lain, selain yang sudah kamu 

sebutkan?” 

T33 : “Oh iya mbak, diketahui juga keliling persegi panjang 

tersebut yaitu 76 cm.” 

P : “Kemudian apa yang ingin ditanyakan dari soal?” 

T34 : “Itu mbak, yang ditanyakan adalah berapa luas bangun 

persegi panjang.” 

 

Berdasarkan kutipan wawancara berikut, T3 mampu memahami 

soal dengan menentukan informasi yang diketahui dan ditanyakan. Jadi 

disimpulakan T3 memenuhi indikator pertama penalaran kuantitatif. 

 

2.) Menginterpretasikan informasi kuantitatif yang diberikan dalam 

bentuk deskriptif atau gambar. 

Indikator kedua adalah siswa dapat menginterpretasikan hubungan 

kuantitatifdari informasi yang diberikan. Sesuai L2S2T3, subjek T3 

menuliskan hubungan keliling persegi panjang dengan panjang dan lebar 

persegi panjang. Kutipan wawancara berikut melengkapi T3 dalam 

indikator kedua: 

P : “Apakah dari informasi yang kamu dapatkan kamu dapat 

menyusunnya menjadi kalimat matematika?” 

T35 : “Dapat mbak.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyusunnya?” 

T36 : “Kelilingnya 76 cm. dan di dapat dari dua kali panjang 

ditambah dua kali lebar. Jadi diperoleh 76 = 2 2𝑥 + 2 +
2(3𝑥 − 4).” 

 

Kutipan dialog wawancara diatas, T2 mampu menginterpretasikan 

informasi kuantitif yang diberikan dengan menyusun menjadi kalimat 

matematika. T2 mengiterpretasikan informasi kuantitatif untuk dengan 
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memanfaatkan rumus keliling persegi panjang. Jadi disimpulkan T3 

memenuhi indikator kedua. 

 

3.) Memecahkan masalah menggunakan metode yang dipilih  

Indikator ketiga adalah memecahkan masalah menggunakan 

metode yang dipilih. Pemecahan masalah dilakukan dengan opersai aljabar 

pada kalimat matematika yang dibetuk (L3S2T3). Adapun kutipan 

wawancara dengan T3 adalah sebagai berikut: 

P : “Selanjutnya bagaimana cara yang kamu lakukan untuk 

menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan?” 

T37 : “Mengoperasikan kalimat matematika yang sudah di 

bentuk mbak.” 

P : “Bagaimana cara kamu mengoperasikan.” 

T38 : “Itu kan kelilingnya 76 sama dengan dua kali panjang 

ditambah dua kali lebar. Dari situ diperoleh 10𝑥 = 80 . 

Lalu keduanya dibagi sepuluh sehingga diperoleh nilai 

𝑥 = 8.” 

 

Dialog diatas menunjukkan T3 melakukan operasi aljabar untuk 

memperoleh nilai 𝑥  sebagai langkah awal dalam memecahkan masalah. 

Adapun langkah selanjutnya dipaparkan dalam kutipan berikut: 

P : “Setelah menemukan nilai 𝑥 apa yang kamu lakukan?” 

T39 : “Saya menentukan nilai panjang dan lebarnya mbak, 

Lalu setelah itu baru saya cari luas nya.” 

P : “Berapa nilai akhir yang kamu peroleh?” 

T310 : Luasnya 360 𝑐𝑚2 

 

 Berdasar keseluruhan dialog diatas langkah selanjutannya yang 

dilakukan T3 adalah menentukan nilai panjang dan lebar. Kemudian 

melakukan operasi aljabar untuk menentukan nilai luas. Luas yang 

diperoleh adalah 360 𝑐𝑚2  yang menunjukkan jawaban benar. Maka 

disimpulkan T3 memenuhi indikator ketiga penalaran kuantitatif. 
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4.) Merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang telah diambil 

dan membuat perbaikan pada kesalahan yang dilakukan. 

Indikator keempat adalah siswa dapat merefleksikan dan 

memeriksa langkah-langkah yang telah diambil dan membuat perbaikan 

pada kesalahan yang dilakukan. Adapun kutipan wawancara dengan 

subjek T3 adalah sebagai berikut: 

P : “Setelah kamu memilih cara tersebut, apakah kamu yakin 

dengan cara yang kamu gunakan?” 

T311 : “yakin mbak.” 

P : “Bagaimana cara kamu membuktikan, apakah kamu 

mengecek langkah-langkahnya kembali?” 

T312 : “iya mbak, saya saya menghitungnya kembali.” 

 

Dari serangkaian pengerjaan yang dilakukan, T3 melakukan 

perhitungan kembali dalam melakukan pengecekan ulang.  

P : “Apakah kamu menemukan kesalahan saat melakukan 

pengecekan ulang?” 

T313 : “tidak mbak.” 

 

Dalam proses pengecekan ulang, T3 tidak menemukan kesalahan 

dalam tahapan pengerjakan yang sudah dilakukan. Maka T3 dapat 

disimpulkan memenuhi indikator keempat dalam penalaran kuantitatif. 

 

5.) Menjelaskan hubungan yang terbentuk antara informasi 

kuantitatif dalam pemecahan masalah. 

Indikator kelima adalah siswa dapat menjelaskan hubungan yang  

terbentuk antar informasikuantitatif dalam pemecahan masalah. Adapun 

kutipan wawancara dengan T3 ditunjukkan dalam dialog berikut: 

P : “Apa pertama kali yang kamu lakukan dalam 

menyelesaikan soal tersebut?” 
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T314 : “Saya menghubungkan keliling lingkaran yang diketahui 

dengan panjang dan lebar yang diketahui mbak.” 

P : “Bagaimana cara kamu menghubungkan?” 

T315 : “Karena panjang dan lebarnya masih dalam bentuk 𝑥 , 

jadi nanti dengan menggunakan rumus keliling keduannya 

dimasukkan.” 

P : “Apa tujuan kamu menghubungkan ketiganya?” 

T316 : “Untuk mencari nilai 𝑥 mbak.” 

 

T3 mengkomunikasikan informasi kuantitatif yang diberikan 

dengan menghubungkan rumus keliling persegi panjang selanjutnya 

mensubsitusikan panjang dan lebar ke dalam rumus tersebut untuk 

memberoleh nilai 𝑥 . Jadi, disimpulkan bahwa T3 memnuhi indikator 

ketida penalaran kuantitatif. 

 

6.) Menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan dalam proses 

pemecahan masalah secara tertulis ataupun lisan. 

Indikator keenam adalah siswa dapat menyebutkan keterbatasan 

metode yang digunakan dalam proses pemecahan masalah ataupun lisan. 

Adapun kutipan wawancara dengan T3 ditunjukkan dalam dialog berikut: 

P : “Apa alasan kamu memilih metode tersebut dalam 

memecahkan masalah?” 

T317 : “Karena cara yang biasa diajarkan adalah itu mbak.” 

P : “Apakah kamu mengetahui keterbatasan metode yang 

kamu gunakan?” 

T318 : “Menurut saya letak kesulitannya itu dalam menyusun 

dilangkah awalnya mbak.” 

P : “Yang harus menghubungkan-hubungkan itu mbak, 

menyusun kalimat matematikanya.” 

 

Kutipan dialog diatas menunjukkan, T3 menyebutkan keterbatasan 

metode yang digunakan dalam pemecahan masalah. Dalam hal ini yang 

dianggap sulit oleh T3 adalah pengintergrasian imformasi yang di terima 
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ke dalam bentuk matematika. Lebih dalam tentang metode dijelaskan 

dalam kutipan berikut: 

P : “Menurut kamu, selain cara yang kmau gunakan tersebut, 

apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut?” 

T319 : “Sebenarnya ada mbak, tapi saya belum bisa 

menuliskan.” 

 

Keseluruhan dialog diatas, menunjukkan T3 mengenali metode 

yang telah digunakan. Jadi kesimpulannya T3 meenuhi indikator keenam 

penalaran kuantitatif. 

Berdasarkan poin-poin yang telah di paparkan dalam deskripsi 

data, subjek ketiga (T3) menyelesaikan semua tahapan penalaran 

kuantitatif  pada soal nomor satu dengan baik. T3 mampu memahami soal 

dengan menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan dari soal. T3 

mampu menyusun informasi yang diketahui ke dalam bentuk kalimat 

matematika. Selanjutnya dalam pemecahan masalah, T3 menggunakan 

operasi aljabar pada kalimat matematika yang telah disusun untuk 

memperoleh jawaban akhir. T3 melakukan pengecekan dengan menghitug 

ulang pada serangkaian pengerjaan yang dilakukan dan tidak menemukan 

kesalahan. T3 mampu mengkomunikasikan hubungan informasi kuantitatif 

yang di peroleh yaitu langkah awal yang dipikirkan adalah mencari nilai 𝑥 

terlebih dahulu, karena informasi yang diketahui ada panjang dan lebar 

dalam bentuk variabel serta kelilingnya, hal ini digunakan dalam 

manipulasi matematika dengan substisuti panjang dan lebar dalam rumus 

keliling persegi panjang. Dalam hal mengenali keterbatasan metode, yang 
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di paparkan T3 metode yang digunakan memerlukan tingkat ketelitian. 

Berikut gambaran kemampuan kemampuan penalaran T3 dalam soal 

nomor 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.5 

Alur Penalaran Kuantitatif Subjek T3 pada Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Indikator 

terpenuhi: 

 

Indikator tidak 
terpenuhi: 

 

memahami masalah dengan menentukan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

menginterpretasikan informasi kuantitatif yang 

diberikan dalam bentuk deskriptif ataupun gambar. 

memecahkan masalah menggunakan metode yang 

dipilih. 

merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang 

telah diambil dan membuat perbaikan pada kesalahan 

yang dilakukan. 

menjelaskan hubungan yang terbentuk antara 

informasi kuantitatif  dalam pemecahan masalah. 

menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan 

dalam proses pemecahan masalah secara tertulis 

maupun lisan. 

. 
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b. Soal kedua 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

Jawaban Soal Nomor 2 Subjek T3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 

Lanjutan Jawaban Soal Nomor 2 Subjek T3 

 

 

 

 

 

 

L1S2T3 

L2S2T3 

L3S2T3 
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Gambar 4.18 

  Lembar Buram Subjek T3 

Keterangan: 

P (peneliti) 

L1S2T3 (Langkah 1 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T3) 

L2S2T3 (Langkah 2 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T3) 

L3S2T3 (Langkah 3 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T3) 

L4S2T3 (Langkah 4 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T3) 

 

Berdasarkan gambar 4.16 dan gambar 4.17, subjek T3 menuliskan 

informasi yang diketahui yaitu uang yang dibagikan 200.000, semakin 

muda usia semakin kecil uang yang diterima, dibagikan kepada 4 anak dan 

masing-msasing selisihnya 10.000. Selanjutnya T3 menuliskan hal yang 

ditanyakan soal yaitu besar uang yang diterima bungsu (L1S2T3). T3 

menginterpretasikan informasi yang diberoleh sebagai berikut 200 = 𝑎 +

𝑏 + 𝑐 + 𝑑 dengan 𝑎 < 𝑏 < 𝑐 < 𝑑  (L2S2T3) T3 memecahkan masalah 

dengan menggunakan perbandingan yang diperoleh yaitu 𝑎 + 𝑑 = 𝑏 + 𝑐  

L4S2T3 
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lalu 𝑎 + 𝑑 = 100,  𝑏 + 𝑐 = 100,  dan 𝑐 − 𝑏 = 10  sehingga diperoleh 

35 + 45 + 55 + 65 = 200.  Jadi disimpulkan jawaban akhir uang yang 

diterima bungsu 35.000 (L3S2T3). Pengecekan ulang yang dilakukan T3 

dalam lembar buram pada gambar 4.18 denan mengecek selisih yang 

berdekatan haru 10 dan keseluruhan 200 (L4S2T3).   

Berikut kutipan wawancara untuk mengungkapkan kemampuan 

kuantitatif siswa tersebut dalam memecahkan masalah. Hasil wawancara 

yang dilakukan akan dijelaskan sesuai dengan indikator penalaran 

kuantitatif yang telah di deskripsikan, sebagai berikut. 

 

1) Memahami dan mampu menentukan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal 

Indikator pertama pada aspek memahami soal penalaran kuatitatif 

subjek T3 menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan (L1S2T3). 

Untuk melengkapi langkah L1S2T3 berikut kutipan wawancara dengan 

T3. 

P : “Dari soal nomor 1, setelah kamu membaca soal apakah 

kamu bisa memahami soal yang saya berikan?” 

T320 : “Bisa mbak, walau diawal sebenarnya sempat bingung.” 

 

T3 mengatakan mampu memahami soal yang diberikan meskipun 

sempat bingung. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

T3 membutuhkan waktu untuk memahami soal. Selanjutnya kutipan dialog 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

P : “Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal 

tersebut?” 
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T321 : “untuk soal nomor 2 banyak mbak informasi yang 

diperoleh.” 

P : “Dapatkah kamu menyebutkannya?” 

T322 :  “Ada empat anak yang akan diberikan uang, yang paling 

besar mendapat yang paling banyak dan begitu 

sebaliknya., selisih setiap saudara yang berdekatan adalah 

sepuluh ribu dan besar uang yang dibagikan dua ratus 

ribu.” 

 

Kutipan dialog tersebut, T3 menyebutkan semua informasi yang 

telah diterimanya dari soal yang telah diberikan. T2 mampu menyebutkan 

semua informasi yang dieberikan. Jadi disimpulkan T3 memenuhi 

indikator pertama penalaran kuantitatif. 

 

2) Menginterpretasikan informasi kuantitatif yang diberikan dalam 

bentuk deskriptif ataupun gambar. 

Indikator kedua adalah siswa dapat menginterpretasikan hubungan 

kuantitatif dalam bentuk deskriptif atau gambar. T3 menginterpretasikan 

informasi yang diberikan (L2S2T3) sebagai berikut sebagai berikut 

200 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑dengan 𝑎 < 𝑏 < 𝑐 < 𝑑. Untuk melengkapi informasi 

dalam menginterpretasikan informasi kuantitatif yang diperoleh, berikut 

kutipan wawancara dengan T3: 

P : “Apakah dari informasi yang kamu dapatkan kamu dapat 

menyusun menjadi kalimat matematika?” 

T323 : “Dapat mbak” 

P : “Bagaimana cara kamu menyusunnya?” 

T324 : “Saya memisalkan dulu masing-masing anak yang 

menerima uang tersebut?” 

P : “Bagaimana permisalalan yang kamu lakukan?” 

T325 : “Uang si bungsu 𝑎, anak kedua 𝑏 anak ketiga 𝑐 dan anak 

keempat 𝑑.” 

P : “Setelah itu apa yang kamu lakukan?” 
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T326 : “Saya bandingkan seperti ini” (menunjuk lembar 

jawaban). Karena semakin muda usia semakin kecil uang 

yang diterima dan besar uang yang dibagi dua ratus ribu. 

 

Perbandingan yang dilakukan T3 seperti yang dituliskan dalam 

lembar jawaban, secara matematis adalah sebagai berikut: 

200 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑  

𝑎 < 𝑏 < 𝑐 < 𝑑  
 

Dari jawaban yang dituliskan T3 dan kutipan wawancara diatas 

menunjukkan T3 mampu menginterpretasikan informasi yang diperoleh, 

dalam ini informasi yang diperoleh disusun oleh T3 dalam bentuk 

perbandingan. Jadi, disimpulkan T3 memenuhi indikator kedua penalaran 

kuantitatif. 

 

3) Memecahkan masalah menggunakan metode yang dipilih dan 

memperoleh jawaban yang benar. 

Indikator ketiga adalah siswa dapat memecahkan masalah 

menggunakan metode yang dipilih. T3 menuliskan pemecahan masalah 

yang dilakukan sebagaimana L3S2T3. Adapun kutipan wawancara untuk 

melengkapi L3S2T3 adalah sebagai berikut: 

P : “Langkah selanjutnya, apa yang kamu lakukan untuk 

memecahkan masalah tersebut?” 

T327 : “Setelah melakukan permisalan, selanjutnya saya 

melakukan berbandingan mbak. Kemudian dari setelah 

sampai perbandingan terakhir yang saya bentuk saya 

melakukan coba-coba.” 

P : “Bagaimana langkah kamu melakukan coba-coba?” 

T328 : “Perbandingan terakhir diperoleh, 𝑎 + 𝑑 = 100  dan 

+𝑑 = 100 , dari situ saya mencoba beberapa angka dan 

akhirnya menemukannya.” 

P : “Berapa uang yang diterima si bungsu?” 

T329 : “35” 



108 
 

 
 

 

Serangkaian penyelesaian yang dilakukan oleh T3 menunjukkan 

dengan menggunakan kombinasi cara perbandingan dan coba-coba T3 

memperoleh dan menuliskan jawaban akhir uang yang di terima si bungsu 

adalah 𝑅𝑝 35.000 . Dalam lembar buram yang diberikan terlihat T3 

melakukan tiga kali coba-coba dari perbandingan yang telah disusunnya 

dan memberikan jawaban akhir yang benar. Jadi dapat di simpulkan bahwa 

T3 memenuhi indikator ketiga dalam penalaran kuantitatif. 

 

4) Merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang telah diambil 

dan membuat perbaikan pada kesalahan yang dilakukan. 

Indikator keempat adalah siswa dapat merefleksikan dan 

memeriksa langkah-langkah yang telah diambil dan membuat perbaikan 

pada kesalahan yang dilakukan. T3 melakukan pengecekan ulang dengan 

menghitung kembali uang yang diterima masing-masing anak (L4S2T3).  

Untuk melengkapi langkah tersebut berikut kutipan wawancara dengan T4: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan hasil pekerjaanmu?” 

T330 : “Setelah saya cek akhirnya saya yakin mbak.” 

P : “Bagaimana cara kamu melakukan pengecekan ulang?” 

T331 : “Saya mencoba menjumlahkan semua uang anak pertama 

sampai anak ke empat mbak.” 

P : “Apakah kamu sudah memperoleh jawaban yang kamu 

inginkan?” 

T332 : “Sudah mbak, setelah saya hitung semuanya kembali ke 

dua ratus ribu.” 

 

Serangkaian penghitungan dalam pemecahan masalah, T3 

melakukan pengecekan ulang dengan melakukan penghitungan ulang 

kembali dari jawaban yang diperoleh. Seseuai yang dikatakan T3 dalam 
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dialog setelah jumlah yang diterima keempat anak dijumlahkan semuanya 

kembali sesuai uang yang diberikan ayah kepada anaknya. Adapun untuk 

memperkuat keyakinan T3 terhadap jawaban yang diperoleh, berikut 

dialog wawancara lanjutan dengan T3.  

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan pengecekan yang 

kamu lakukan?” 

T333 : “Oh ya selain itu selisih anak yang berdekatan selisihnya 

juga sudah sepuluh ribu mbak.” 

 

Dari serangkaian dialog wawancara diatas menunjukkan bahwa T3 

telah melakukan pengecekan ulang pada pengerjaan yang telah dilakukan. 

Jadi dapat disimpulan T3 memenuhi indikator keempat penalaran 

kuantitatif. 

 

5) Menjelaskan hubungan yang terbentuk antara informasi 

kuantitatif dalam pemecahan masalah. 

Indikator kelima adalah siswa dapat menjelaskan hubungan yang  

terbentuk antar informasi kuantitatif dalam pemecahan masalah. Adapun 

kutipan wawancara dengan T4 adalah sebagai berikut: 

P : “Apa yang pertama kamu lakukakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut?” 

T334 : “Ya saya memisalkan tadi mbak.” 

P : “Selanjutnya apakah menemukan hubungan dari 

informasi yang kamu peroleh mbak?” 

T335 : “Sebenarnya saya sedikit bingung, maka setelah saya 

melakukakn perbandingan saya melakukan uji coba mbak, 

karena saya bingung menemukan hubungannya lagi.” 

 

Dialog wawancara di atas menunjukkan T3 mencoba 

mengkomunikasikan hubungan yang terbentuk dari informasi kuantitatif 

yang diperoleh. Namun, setelah melakukan permisalan T3 tidak 
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menemukan cara lagi untuk menggeneralisasikan bentuk perbandingan 

yang di peroleh. Dengan jelas kutipan wawancara diatas, T3 menyebutkab 

“Sebenarnya saya sedikit bingumg, maka setelah saya melakukakn 

perbandingan saya melakukan uji coba mbak, karena saya bingung 

menemukan hubungannya lagi”. Di dalam lembar jawaban juga tertulis 

ada tahapan yang kurang sinkronisasi antara langkah satu ke langkah 

selanjutnya (a1). Dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. 

𝑎 + 𝑑 = 𝑏 + 𝑐  

𝑎 + 𝑑 = 100  

𝑏 + 𝑐 = 100  

𝑐 − 𝑏 = 10  

A B C d  

35 + 45+ 55+ 65 = 200 

Dari keseuruhan penjelasan diatas menunjukkan bahwa, T3 tidak 

memenuhi pada indikator kelima penalaran kuantitatif. 

6) Menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan dalam proses 

pemecahan masalah secara tertulis ataupun lisan. 

Indikator keenam adalah siswa dapat menyebutkan keterbatasan 

metode yang digunakan dalam proses pemecahan masalah ataupun lisan. 

Adapun kutipan wawancara dengan T4 adalah sebagai berikut: 

P : “Apa alasan kamu memilih memakai metode tersebut?” 

T336 : “Karena cara ini adalah tadi yang pertama terfikirkan 

mbak.” 

P : “Apakah kamu mengetahui keterbatasan metode yang 

kamu gunakan?” 

a1 
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T337 : “saya tahu mbak. Kalau nanti misal jumlah anaknya 

banyak  dan uang yang digikan juga banyak akan lebih 

sulit untuk diperbandingkan dan dicoba-coba untuk 

menemukan jawabnnya.” 

 

Dari kutipan wawancara T3 menuturkan keterbatasan metode yang 

dipilihnya. Dari kutipan “saya tahu mbak. Kalau nanti misal jumlah 

anaknya banyak  dan uang yang digikan juga banyak akan lebih sulit 

untuk diperbandingkan dan dicoba-coba untuk menemukan jawabnnya.” 

Secara tidak langsungketerbatasan metode yang dipilih T3 akan bertambah 

tigkat kesulitannya jika angka yang diberikan semakin besar. Untuk 

mengetahui lebih dalam terkait metode yang digunakan T3 dilanjutkan 

dalam kutipan wawancara berikut: 

P : “Setelah kamu memilih cara pemecahan masalah 

sebagaimana di atas, adakah cara lain untuk menyelsaikan 

masalah tersebut?” 

T338 : “Pastinya ada mbak, mungkin bisa juga menggunakan 

aritmatika, tapi tadi saya sudah memakai metode ini.”  

 

Kutipan wawancara tersebut melengkapi bahwa T3 mampu 

mengenali keterbatasan metode yang telah dipilih. Jadi dapat disimpulkan 

T3 memenuhi indikator keenam dalam penalaran kuantitatif. 

Berdasarkan poin-poin yang telah di paparkan dalam deskripsi 

data, subjek ketiga (T3) mampu menyelesaikan tahapan penalaran 

kuantitatif  pada soal nomor dua dengan cukup baik. T3 mampu 

memahami soal yang diberikan dengan menyebutkan informasi yang 

diketahui dan batasan masalah dari soal. T3 mampu menginterpretasikan 

informasi kuantitatif yang diberikan dengan menggunakan perbandingan. 

Selanjutnya dalam pemecahan masalah, T3 menggunakan perbandingan 
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yang telah disusun dan menggunakan tray error untuk memperoleh 

jawaban akhir. T3 melakukan pengecekan dengan menghitug ulang 

menjumlahkan masing-masing uang yang diterima keempat anak dan 

kembali sesuai dengan uang yang diberikan ayah dan  tidak menemukan 

kesalahah. Namun, T3 tidak mampu mengkomunikasikan hubungan 

informasi kuantitatif yang di peroleh dari soal, T3 mengalami kebingungan 

setelah selesai tahap perbandingan dan tidak mampu menjelaskan 

hubungan informasi kuantitatif yang diperoleh. Dalam hal mengenali 

keterbatasan metode, yang di paparkan T3 metode yang digunakan 

memerlukan tingkat ketelitian dan waktu yang lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.6 

Alur Penalaran Kuantitatif Subjek T3 pada Soal Nomor  

menjelaskan hubungan yang terbentuk antara 

informasi kuantitatif  dalam pemecahan masalah. 

menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan 

dalam proses pemecahan masalah secara tertulis 

maupun lisan. 

merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang 

telah diambil dan membuat perbaikan pada kesalahan 

yang dilakukan. 

Keterangan: 

Indikator 

terpenuhi: 

 

Indikator tidak 
terpenuhi: 

 

memahami masalah dengan menentukan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

menginterpretasikan informasi kuantitatif yang 

diberikan dalam bentuk deskriptif ataupun gambar. 

memecahkan masalah menggunakan metode yang 

dipilih. 
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3. Subjek ke-empat (T4) 

Subjek ke-empat mampu menyelesaikan soal yang diberikan dalam 

kurun waktu 25 menit dan mampu mengerjakan kedua soal yang telah 

diberikan.. Jawaban T4 yang diberikan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 

Jawaban Subjek T4 

 

Akan dipaparkan tentang tahapan pengerjaan yang dilakukan T4 

pada soal nomor satu dan soal wawancara dari lembar tes yang 

dikerjakan T4 dan hasil wawancara berikut:  
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a. Soal pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 

Jawaban Soal Nomor 1 Subjek T4 

 

Keterangan:P (peneliti) 

L1S2T1 (Langkah 1 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T4) 

L2S2T1 (Langkah 2 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T4) 

L3S2T1 (Langkah 3 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T4) 

L4S2T1 (Langkah 4 Pengerjaan Soal Nomor 1 oleh Subjek T4) 

 

Berdasar gambar 4.20 subjek T4 menjawab soal nomor 1 dengan 

menuliskan informasi yang diperoleh yaitu =  3𝑥 − 4 ,  𝑙 = (2𝑥 + 2) , 

𝐾 = 76  dan menuliskan informasi yang ditanyakan adalah berapa luas 

bangun persegi panjang (L1S1T4). Selanjutnya T4 menginterpretasikan 

sebagai berikut 76 = 2(𝑝 + 𝑙)  sehingga diperoleh 38 = 𝑝 + 𝑙  (L2S1T4). 

Dalam pemecahan masalah T4 menggunakan trial and error melalui 

beberapa percobaan sehingga diperoleh nilai 𝑝 = 20 dan 𝑙 = 18 sehingga 

𝐿 = 20 × 18 = 360𝑐𝑚2 (L3S1T4). Tahapan pengecekan, T4 menghitung 

L1 

S1 

T4 

L2S1T4 
L3S1T4 

L4S1T4 
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nilai panjang dan lebar yang ditemukan kedalam bentuk matematika yang 

disusun 76 = 2(20 + 18) sehingga berlaku 76 = 76  (L4S1T4). Adapun 

untuk melengkapi informasi kuatitatif dilakukan wawancara dengan subjek 

T4 berdasarkan indikator penalaran kuantitatif sebagaimana dipaparkan 

dalam dialog wawancara berikut: 

 

1) Memahami soal dengan menentukan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dalam masalah yang diberikan.  

Subjek T4 menuliskan informasi yang diketahui yaitu bangun 

persegi panjang yang diketahui panjang, lebar dan keliling. Kemudian 

yang ditanyakan adalah luas persegi panjang tersebut. (L1S1T4). Berikut 

kutipan wawancara dengan T4 untuk melengkapi kemampuan dalam 

memahami soal: 

P : “Dari soal nomor 1 yang saya berikan, setelah kamu 

membaca soal apakah kamu bisa memahami soal yang 

saya berikan?” 

T41 : “Bisa mbak.” 

P : “Informasi apa saja yang kamu dapatkan?” 

T42 : “Ada bangun persegi panjang yang diketahui panjang 

lebar dan kelilingnya mbak.” 

P : “Selanjutnya apakah kamu mengetahui informasi yang 

ditanyakan soal?” 

T43 : “Tahu mbak, luas persegi panjang.” 

 

Dalam dialog ini menunjukkan subjek T4 mengetahui informasi 

yang diketahui soal serta batasan informasi yang diminta soal. Jadi dapat 

disimpulkan subjek T4 memenuhi indikator pertama penalaran kuantitatif. 
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2) Menginterpretasikan hubungan kuantitatif yang diberikan dalam 

bentuk deskriptif atau gambar. 

Langkah kedua T4 menuliskan keterkaitan keliling persegi panjang 

dengan panjang dan lebar yang diketahui (L2S1T4). Kutipan wawancara 

tersbut menjelaskan T4 dalam menyusun L2S1T4: 

P : “Apakah dari informasi yang kamu dapatkan tersebut 

kamu dapat menyusunnya?” 

T44 : “Bisa mbak, ya sebisa saya.” 

P : “Bagaimana cara kamu menyusunnya?” 

T45 : “Saya mencoba menyusunnya dengan keliling persegi 

panjang seperti ini” (menunjuk lembar jawaban.) 

 

Subjek T4 sesuai dengan lembar jawaban dan wawancara 

menunjukkan cara menginterpretasikan hubungan kuantitatif dengan 

mengaitkan antara keliilng persegi panjang yang diketahui dengan panjang 

dan lebar. Jadi dapat disimpulkan T4 memenuhi indikator kedua penalaran 

kuantitatif. 

 

3) Memecahkan masalah menggunakan metode yang dipilih. 

Indikator ketiga adalah memecahkan masalah menggunakan 

metode yang dipilih. T4 Melakukan operasi aljabar pada pada kalimat 

matematika yang sudah dibentuk (L3S1T4). Selanjutnya melakukan trial 

an error untuk menentukan jawaban akhir. Adapun kutipan wawancara 

dengan T4 adalah sebagai berikut: 

P : “Selanjutnya bagaimana cara kamu memecahkan 

masalah tersebut?” 

T46 : “Saya operasikan mbak. Jadi kan diperoleh, 72 = 2(𝑝 +
𝑙). Nah 72 nya dibagi 2, jadi diperoleh panjang ditambah 

lebar adalah 36.” 

P : Selanjutnya apa yang kamu lakukan? 
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T47 : “Dari hasil tersebut saya mencoba melakukan dugaan 

pada panjang kelilingnya mbak.” 

P : “Bagaimana cara kamu melakukan dugaan?” 

T48 : “Seperti ini mbak. Jadi ada misal lebarya jika panjangnya 

20 lebarnya 18, jika panjangnya 22 lebarnya 16 begitu 

seterusnya.” 

P : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

T49 : “Saya operasikan seperti ini mbak. Kalau nilai 𝑥  nya 

benar, maka juga benar.” 

P : “Kamu menemukan jawaban benar pada angka berapa?” 

T410 : “18 dan 20 mbak, jadi luasnya 360𝑐𝑚2.” 

 

Wawancara tersebut menjelaskan tahapan T4 dalam memecahkan 

masalah dengan metode yang dipilih. Langkah pertama yang dilakukan 

adalah menghubungkan keliling dengan panjang dan lebar, langkah 

selanjutnya melakukan dugaan dalam hal ini menggunakan trial an eror 

sehingga diperoleh 𝑝 = 20 dan 𝑙 = 18. Kemudian ditarik kesimpulan luas 

persegi panjang yang diperoleh adalah 20 × 18 = 360𝑐𝑚2  Jadi 

disimpulkan T4 memenuhi indikator ketiga penalaran kuantitatif. 

 

4) Merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang telah di ambil 

dan membuat perbaikan pada kesalahan yang dilakukan. 

Indikator keempat adalah merefleksikan dan memeriksa langkah-

langkah yang telah di ambil dan membuat perbaikan pada kesalahan yang 

dilakukan. Adapun kutipan wawancara dengan T4 adalah sebagai berikut: 

P : “Setelah kamu memilih cara tersebut apakah kamu yakin 

dengan cara yang kamu gunakan?” 

T411 : “Yakin saja mbak.” 

P : “Bagaimana cara kamu membuktikan, apakah kamu 

mengecek langkah-langkahnya kembali?” 

T412 : “Iya mbak saya mengeceknya kembali langkah-

langkahnya, saya teliti per langkah.” 
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P : “Apakah kamu melakukan kesalahan saat melakukan 

pengecekan kembali.” 

T413 : “Tidak mbak.” 

 

Kutipan wawancara T2 melengkapi lembar jawaban yang 

diberikan, T4 melakukan pengecekan kembali langkah-langkah yang 

dilakukan dan tidak menemukan kesalahan dalam rangkaian tahapan 

L1S1T4-L2S1T4-L3S1T4. Jadi disimpulkan T4 memenuhi indikator 

keempat penalaran kuantitatif. 

 

5) Menjelaskan hubungan yang terbentuk antara informasi 

kuantitatif dalam pemecahan masalah. 

Indikator kelima adalah menjelaskan hubungan yang terbentuk 

antara informasi kuantitatif dalam pemecahan masalah. Adapun kutipan 

wawancara dengan T4 adalah sebagai berikut: 

P : Apa pertama kali yang kamu lakukan dalam 

menyelesaikan soal tersebut? 

T414 : Mau mencari panjang dan luasnya mbak, tapi setelah 

saya sampai pada tahap ini. (menunjuk soal). Saya 

bingung menghubungkannya. 

P : “Dimana letak kamu mengalami kebingungan tersebut?” 

T415 : “Saya kan mencoba menyusun tadi kan mbak” (kutipan 

T45), Setelah ketemu tahap ini, (menunjuk soal) saya 

bingung untuk menghubungkan dengan cara bagaimana 

mbak. 

P : “Lalu apa yang kamu lakukan?” 

T416 : “Melakukan uji coba itu mbak.” 

 

T4 mengemukakan bahwa dalam mengkomunikasikan informasi 

kuantitatif yang diberikan soal mengalami kebingungan dan tidak 

menemukan hubungan. Sesuai jawaban yang ditunjuk yaitu setelah 

mengetahui bahwa panjang dan lebarnya sama dengan 36 kemudian T4 
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melakukan trial an eror. Dari sini dapat disimpulkan T4 tidak memenuhi 

indikator kelima penalaran kuantitatif. 

 

6) Menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan dalam proses 

pemecahan masalah secara tertulis atau lisan. 

Indikator keenam menyebutkan keterbatasan metode yang 

digunakan dalam proses pemecahan masalah, adapun kutipan wawancara 

dengan subjek T4 adalah sebagai berikut: 

P : “Apa alasan kamu memilih memakai metode tersebut 

dalam memecahkam masalah?” 

T417 : “Karena yang terpikirkan ini mbak.” 

P : “Apakah kamu mengetahu keterbatasan metode yang 

digunakan?” 

T418 : “Kalau pake cara coba-coba itu butuh waktu yang lama 

mbak.” 

P : “Menurut kamu, selain cara yang kamu gunakan tersebut, 

apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut?” 

T419 : “Pastinya ada mbak, tapi yang kepikiran tadi pakai cara 

ini. ” 

 

Dialog wawancara menunjukkan bahwa T4 mengenali metode 

sehingga memenuhi indikator keenam dalam penalaran kuantitatif. 

Berdasarkan poin-poin yang telah di paparkan dalam deskripsi 

data, subjek keempat (T4) mampu menyelesaikan tahapan penalaran 

kuantitatif  pada soal nomor satu dengan cukup baik. T4 memahami soal 

yang diberikan dengan menyebutkan informasi yang diketahui dan batasan 

masalah dari soal yang diberikan. Selanjutnya T4 menginterpretasikan 

informasi kuantitatif yang diberikan dalam bentuk deskriptif dengan 

menyusun kalimat matematika dengan memanipulasi rumus keliling denga 
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panjang dan lebar yang diketahui. Dalam pemecahan masalah, T4 

melakukan operasi aljabar pada kalimat matematika yang disusun 

kemudian  menggunakan tray error untuk memperoleh jawaban akhir. T4 

melakukan pengecekan dengan meneliti ulang terhadap pengerjaan yang 

dilakukan dan tidak menemukan kesalahan. Namun, T4 tidak mampu 

mengkomunikasikan hubungan informasi kuantitatif, setelah terbentuk 

nilai panjang ditambah lebar adalah 72, T4 menjelaskan tidak mampu 

menemukan lagi hubungan antara informasi yang diperoleh. Dalam hal 

mengenali keterbatasan metode, yang di paparkan T4 metode yang 

digunakan memerlukan waktu lama. Berikut akan dipaparkan dalam 

bentuk bagan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.7 

Alur Penalaran Kuantitatif Subjek T4 pada Soal Nomor 1 

Keterangan: 

Indikator 

terpenuhi: 

 

Indikator tidak 
terpenuhi: 

 

memahami masalah dengan menentukan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

menginterpretasikan informasi kuantitatif yang 

diberikan dalam bentuk deskriptif ataupun gambar. 

memecahkan masalah menggunakan metode yang 

dipilih. 

merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang 

telah diambil dan membuat perbaikan pada kesalahan 

yang dilakukan. 

menjelaskan hubungan yang terbentuk antara 

informasi kuantitatif  dalam pemecahan masalah. 

menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan 

dalam proses pemecahan masalah secara tertulis 

maupun lisan. 
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b. Soal Kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21  

Jawaban Soal Nomor 2 Subjek T4 

 

Keterangan: 

P (peneliti) 

L1S1T1 (Langkah 1 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T4) 

L2S1T1 (Langkah 2 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T4) 

L3S1T1 (Langkah 3 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T4) 

L4S1T1 (Langkah 4 Pengerjaan Soal Nomor 2 oleh Subjek T4) 

 

Berdasar hasil jawaban T4 soal nomor 2 yang terdapat pada 

gambar 4.21 subjek T4 menuliskan informasi yang diperoleh yaitu uang 

yang dibagikan 200.000 untuk 4 anak, dan besar selisih anak yang 

berdekatan 10.000, serta menuliskan informasi yang ditanyakan adalah 

uang yang diterima anak sulung (L1S2T4). Selanjutnya T4 

mengenterpretasikan informasi yang di peroleh dalam bentuk berikut 

1 −  10.000 − 2 −  10.000 − 3 −  10.000 − 4  (L2S2T4). Lalu T4 

memecahkan masalah yang pertama dilakukan adalah membagi uang 

L1S2T4 

L2 
S2 
T4 

L3S2T4 

L4S2T4 
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200.000 kepada 4 anak sama rata sehingga masing-masing memperoleh 

50.000 selanjutnya melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk 

matematika yang disusun dengan menggunakan trial an error dengan 

selisih yang berdekatan 10.000 sehingga ditarik kesimpulaan uang yang 

diterima bungsu adalah 35.000 (L3S2T4) Dalam pengecekan langkah-

langkah yang telah dilakukan T4 menghitung kembali uang yang diterima 

keempat anak 35 + 45 + 55 + 65 = 200  dan perhitungan menunjukkan 

jumlah uang susai dengan besar uang yang dibagikan (L4S2T4) Berikut 

kutipan wawancara untuk melengkapi jawaban tertulis sujbek T4: 

 

1) Memahami masalah dengan menentukan informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal. 

Indikator pertama pada aspek memahami soal pada penalaran 

kuantitatif yang akan diungkapkan adala bagaimana siswa memahami soal 

nomor 2. Berdasar L1S2T4 subjek T4 menuliskan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan soal. Berikut adalah kutipan wawancara untuk 

melengkapi informasi tersebut: 

P : “Dari soal nomor 2 yang saya berikan, setelah kamu 

membaca soal apakah kamu bisa memahami soal yang 

saya berikan?” 

T420 : “Bisa mbak, sudah cukup jelas.” 

P : “Informasi apa yang kamu peroleh dari soal tersebut?” 

T421 : “Seorang bapak memiliki uang 200.000 dibagi untuk 4 

orang anaknya dan selisish setiap dua anak adalah sepuluh 

ribu.” 

P : “Selain informasi tersebut adakah informasi lain?” 

T422 : “Apa ya mbak. 

Oh ya ada mbak, anak yang paling tua mendapat uang 

yang apling besar.” 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan T4 mengetahui 

informasi yang diberikan, namun ada satu informasi yang belum tertulis 

dalam lembar jawaban, dan hal tersebut di ungkapkan dalam wawancara. 

Selanjutnya perihal batasan masalah disampaikam dalam kutipan tersebut. 

P : “Lalu apakah kamu mengetahui apa yang ingin 

ditanyakan dalam soal?” 

T423 : “Tahu juga mbak, uang yang diterima si bungsu. Hehe 

tapi belum sempat saya tuliskan di lembar jawaban.” 

P : “Apa yang ditanyakan?” 

T424 : Besar uang yang di terima si bungsu. 

 

Dari serangkaian dialog wawancara tersebut mengungkapkan 

bahwa subjek T4 memenuhi indikator pertama penalaran kuantitatif. 

 

2) Menginterpretasikan informasi kuantitatif yang diberikan dalam 

bentuk deskriptif atau gambar. 

Indikator kedua adalah menginterpretasikan informasi kuantitatif 

yang diberikan dalam bentuk deskriptif atau gambar. L1S2T4 menuliskan 

permisalan dan keterkaitan informasi yang diketahui. Adapun kutipan 

wawancara dengan subjek T4 dalam mengungkapkan interpretasi yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

P : “Apakah dari informasi yang kamu peroleh tersebut 

kamu dapat menyusun kalimat matematika?” 

T425 : “Saya mencoba menyusunnya, dengan 1-2-3-4 ini 

sebagai keempat anak sesuai dengan urutannya mbak.” 

(sambil menunjuk jawaban.) 

P : “Selanjutnya apa yang kamu lakukan?” 

T426 : “Karena selisihnya sepuluh ribu jadi bilangan sepuluh 

ribu diatas garis ini menunjukkan selisihnya mbak.” 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan penjelasan T4 dalam 

menginterpretasikan informasi kuantitatif. Dalam hal ini T4 kurang begitu 
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mampu dalam menginterpretasikan  informasi yang diperoleh, tetapi 

bentuk matematika yang sudah disusun menunjukkan sebagai bentuk 

interpretasi. Jadi dapat disimpulkan subjek T4 memenuhi indikaroe kedua 

penalaran kuantitatif. 

  

3) Memecahkan masalah menggunakan metode yang dipilih. 

Indikator ketiga adalah siswa dapat memecahkan masalah 

menggunakan metode yang dipilih. T4 menggunakan trial an error dengan 

menggunakan pendekatan penjumalahan dan pengurangan (L3S2T4). 

Adapun kutipan wawancara dengan subjek T4 dalam mengungkapkan 

kemampuan dalam memecahkan masalah adalah sebagai berikut: 

P : “Selanjutnya bagaimana cara kamu memecahkan 

masalah tersebut?” 

T427 : “Uang yang dibagi total 200000 jadi sementara masing 

masing menerima uang 50.000 dulu mba.” 

P : “Lalu langkah apa yang kamu lakukan?” 

T428 : “Saya mengurangkan uang si anak yang lebih kecil 

kemudian dijumlahkan kepada si anak yang lebih besar.” 

P : “Bagaimnana cara kamu membagi besar uang yang 

dijumlahkan dan besar uang yang kamu kurangkan.” 

T429 : “Pertama uang anak kedua dikurangi lima belas ribu lalu 

saya berikan kepada anak pertama. Begitu seterusnya 

sehingga masing-masing selisih tiap yang berdekatan 

sepuluh ribu.” 

 

Dari kutipan wawancara tersebut menunjukkan pada tahap L3S2T4 

yang dilakukan T4 adalah membagi uang dua ratu ribu kepada masing-

masing anak. Selanjutnya dari tahapan tersebut T4 melakukan 

pengurangan dan penjumlahan kepada uang yang diberikan kepada anak 

denngan menggunakan trial an eror dengan syarat selisih masing-masing 

uang yang diterima anak adalah sepuluh ribu. T4 mendapatkan hasil uang 
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yang diterima si bungsu adalah 35.000. Maka dengan hal ini T4 mampu 

menggunakan menggunakan metode yang di pilih, T4 dapat disimpulkan 

mampu memenuhi indikator ketiga penalaran kuantitatif. 

 

4) Merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang telah di ambil 

dan membuat perbaikan pada kesalahan yang dilakukan. 

Indikator keempat adalah siswa dapat merefleksikan dan 

memeriksa langkah-langkah yang telah di ambil dan membuat perbaikan 

pada kesalahan yang dilakukan. Apadun kutipan wawancara dengan T4 

adalah sebagai berikut: 

P : “Apakah kamu sudah yakin dengan hasil pekerjaanmu?” 

T429 : “yakin mbak.” 

P :  “Bagaimana cara kamu membuktikan?” 

T430 : “Karena sebelumnya uang yang di bagi ke anak kan 

200000 ya mbak, kemudian setelah saya operasikan 

sehingga masing-masing selisishnya 10000. Nah jadi kan 

masih memenuhi syarat. Jika di jumlah kembali uangnya 

tetap 200000.” 

P : “Apakah kamu menemukan kesalahan saat melakukan 

pengecekan ulang?” 

T431 : “Tidak mbak” 

 

Dialog wawancara menunjukkan T4 yakin dengan hasil dan 

langkah yang dipilih. Pengecekan dilakukan dengan menjumlahkan 

masing-masing uang yang diterima anak. Maka disimpulkan bahwa subjek 

T4 memenuhi indikator keempat penalaran kuantitatif. 

 

 

 



126 
 

 
 

5) Menjelaskan hubungan yang terbentuk antara informasi 

kuantitatif dalam pemecahan masalah. 

Indikator kelima adalah menjelaskan hubungan yang terbentuk 

antara informasi kuantitatif dalam pemecahan masalah. Adapun kutipan 

wawancara dengan T4 adalah sebagai berikut: 

P : “Apa pertama kali yang kamu lakukakn dalam 

memecahkan soal tersebut?” 

T432 : “Sebenarnya saya mencoba memikirkan cara yang 

mudah mbak, tapi bingung juga.” 

P :  “Lalu apa yang kamu lakukan?” 

T433 : “Karena saya bingung bagaimana cara 

menghubungkannya, makanya saya melakukan uji coba 

mbak. Pada saat melakukan penyusunan awal saya juga 

sempat salah mbak, saya hampir saja menuliskan 5 anak. 

Jadi itu ada langkah yang saya coret.” 

 

T4 mengalami kesulitan untuk menjelaskan hubungan informasi 

kuantitatif yang diterimanya. Hal ini diperkuat dengan ucapan T4 

“Sebenarnya saya mencoba memikirkan cara yang mudah mbak, tapi 

bingung juga.” Maka dapat disimpulkan T4 tidak memenuhi pada 

indikator kelima penalaran kuantitatif. 

 

6) Mengenali keterbatasan metode yang digunakan dalam proses 

pemecahan masalah. 

Indikator keenam adalah mengenali keterbatan yang digunakan 

dalam proses pemecahan masalah. Adapum kutipan wawancara dengan T4 

adalah sebagai berikut: 

P : “Apa alasan kamu memilih memakai metode tersebut 

dalam memecahkan masalah.” 

T434 : “Karena cara ini menurutku lebih mudah.” 
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P : “Apakah kamu mengetahui keterbatasan mettode yang 

kamu gunakan?” 

T435 : “Kalau uji coba itu misal semakin besar uang yang 

diberikan maka akan semakin sulit.” 

P : “Menurut kamu, selain cara yang kamu gunakan tersebut, 

apakah ada cara lain yang bisa diguakan untuk 

memecahkan masalah tersebut?” 

T436 : “pastinya ada mbak.” 

 

Dialog diatas menjelaskan T4 mengenali keterbatasan metode yang 

digunakan. Karena dalam hal ini metode yang dipilih adalah trial an error 

maka keterbatasannya adalah tingkat kesulitan akan bertmbah sesuai 

dengan besar kuantitatis yang diberikan sebagaima yang dikatan T4 dalam 

dialog. Maka disimpulkan T4 memenuhi indikator keenam. 

Berdasarkan poin-poin yang telah di paparkan dalam deskripsi 

data, subjek keempat (T4) mampu menyelesaikan tahapan penalaran 

kuantitatif  pada soal kedua dengan cukup baik. T4  memahami soal yang 

diberikan dengan menyebutkan informasi yang diketahui yaitu besar uang 

yang dibagikan, banyak anak yang menerima uang dan selisih uang yang 

diterima dalam jawaban tertulis, dan infomasi tingkat besar uang yang 

diterima dalam kutipan wawancara. T4 menentukan batasan masalah yaitu 

menentukan uang yang diterima bungsu (L1S2T4). T4 

menginterpretasikan informasi kuantitatif yang diberikan dalam bentuk 

deskriptif dengan menyusun kalimat matematika dengan menggunakan 

permisalan dan perbandingan (L2S2T4). Selanjutnya dalam pemecahan 

masalah, T4 menggunakan menggunakan trial an error untuk memperoleh 

jawaban akhir (L3S2T4). T4 melakukan pengecekan dengan 

menjumlahkan masing-masing uang yang diterima keempat anak dan 
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kembali sesuai dengan uang yang diberikan dan tidak menemukan 

kesalahan (L4S2T4). Namun, T4 tidak mampu mengkomunikasikan 

hubungan informasi kuantitatif yang di peroleh dari soal, T4 mengalami 

kebingungan setelah selesai melakukan permisalan dan menyusun dalam 

bentuk kalimat matematika. Dalam hal mengenali keterbatasan metode, 

yang di paparkan T4 metode yang digunakan akan bertambah tingkat 

kesulitannya sebanding dengan besar uang yang diberika. Berikut alur 

penalaran kuantitatif T4 di paparkan dalam bagan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.8 

Alur Penalaran Kuantitatif Subjek T4 pada Soal Nomor 2 

 

Dari keseluruhan analisis kemampuan penalaran kuantitatif 

(quantitative reasoning), siswa laki-laki memenuhi lima indikator yang 

sama, yaitu: memahami soal, menginterpretasikan soal, pemecahan 

Keterangan: 

Indikator 

terpenuhi: 

 

Indikator tidak 
terpenuhi: 

 

memahami masalah dengan menentukan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

menginterpretasikan informasi kuantitatif yang 

diberikan dalam bentuk deskriptif ataupun gambar. 

memecahkan masalah menggunakan metode yang 

dipilih. 

merefleksikan dan memeriksa langkah-langkah yang 

telah diambil dan membuat perbaikan pada kesalahan 

yang dilakukan. 

menjelaskan hubungan yang terbentuk antara 

informasi kuantitatif  dalam pemecahan masalah. 

menyebutkan keterbatasan metode yang digunakan 

dalam proses pemecahan masalah secara tertulis 

maupun lisan. 
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masalah, pengecekan ulang, dan mengenali keterbatasan metode yang 

digunakan. Kemudian terdapat satu indikator yang hanya dipenuhi siswa 

laki laki yaitu menjelaskan hubungan yang terbentuk antara informasi 

kuantitatif dalam pemecahan masalah, berikut  disajikan hasil analisis 

kemampuan penalaran kuantitatif berdasarkan ketercapaian indikator. 

Tabel 4.4 

Kemampuan Penalaran Kuantitatif Subjek Laki-Laki dan Perempuan 
Tahapan 

Pemecahan  

Masalah Penalaran 

kuantitatif 
Indikator 

LK 
PR 

LK1 LK2 PR1 
PR2 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Memahami 

dan mendefi-

nisikan 

masalah. 

Memahami 

informasi yang 

diberikan dalam 

bentuk deskriptif 

atau gambar. 

Memahami masalah 

dengan menentukan 

informasi yang 

diketahui dan 

ditanyakan dalam 

soal. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Menginter-

pretasikan 

informasi 

kuantitatif. 

Menginterpretasikan 

informasi kuantitatif 

yang diberikan 

dalam bentuk 

deskriptif ataupun 

gambar. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Memecahkan 

Malah 

Menyelesaikan 

masalah 

menggunakan 

metode 

aritmatika, 

aljabar, atau 

statistik 

Memecahkan 

masalah 

menggunakan 

metode yang dipilih. 

 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Memperkirakan 

jawaban dan 

memeriksa 

kewajaran. 

Merefleksikan dan 

memeriksa langkah-

langkah yang telah 

diambil dan 

membuat perbaikan 

pada kesalahan yang 

dilakukan. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ 



130 
 

 
 

Memahami 

Hasil 

Mengkomuni-

kasikan 

informasi 

kuantitatif. 

Menjelaskan 

hubungan yang 

terbentuk antara 

informasi kuantitatif  

dalam pemecahan 

masalah. 

√ √ − − − − − − 

Menyadari 

keterbatasan 

metode 

matematika 

Menyebutkan 

keterbatasan metode 

yang digunakan 

dalam proses 

pemecahan masalah 

secara tertulis 

maupun lisan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Keterangan: 

√    : memenuhi indikator 

−      : tidak memenuhi indikator 

LK : Subjek Laki-Laki 

PR  : Subjek Perempuan 

 

 

C. TEMUAN PENELITIAN 

1. Temuan Umum 

a. Temuan penelitian pada siswa laki-laki 

Kemampuan penalaran kuantitatif (quantitative reasoning) siswa 

laki-laki dalam memecahkan masalah yaitu dapat memenuhi: (1) 

Memahami masalah dengan menentukan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal, (2) Menginterpretasikan informasi kuantitatif 

yang diberikan dalam bentuk deskriptif atau gambar, (3) Memecahkan 

masalah menggunakan metode yang dipilih, (4) Merefleksikan dan 

memeriksa langkah-langkah yang telah di ambil dan membuat 

perbaikan pada kesalahan yang dilakukan, (5) Menjelaskan hubungan 

yang terbentuk antara informasi kuantitatif dalam pemecahan masalah, 
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(6) Mengenali keterbatasan metode yang digunakan dalam proses 

pemecahan masalah. 

 

b. Temuan penelitian pada siswa perempuan 

Kemampuan penalaran kuantitatif (quantitative reasoning) siswa 

perempuan dalam memecahkan masalah yaitu dapat memenuhi: (1) 

Memahami masalah dengan menentukan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal, (2) Menginterpretasikan informasi kuantitatif 

yang diberikan dalam bentuk deskriptif atau gambar, (3) Memecahkan 

masalah menggunakan metode yang dipilih, (4) Merefleksikan dan 

memeriksa langkah-langkah yang telah di ambil dan membuat 

perbaikan pada kesalahan yang dilakukan, (5) Mengenali keterbatasan 

metode yang digunakan dalam proses pemecahan masalah. 

 

2. Temuan Khusus 

Adapun temuan khusus dalam penelitian ini yaitu berdasarkan 

hasil tes dan hasil wawancara yang telah dilakukan analisis adalah 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan penalaran kuantitatif dalam memecahkan masalah 

siswa laki-laki  lebih unggul dari pada perempuan, siswa laki-laki 

memenuhi 6 indikator, siswa perempuan memenuhi 5 indikator. 

b. Kemampuan siswa laki-laki dalam menjelaskan hubungan 

informasi kuantitatif lebih unggul dari pada siswa perempuan. 

 


