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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data Penelitian  

1. Paparan Data Pra Penelitian 

Penelitian dengan judul “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

pada Materi Progam Linear Ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa Kelas XI MIPA 

3 di MAN 3 Tulungagung Tahun Ajaran 2019/2020” merupakan penelitian 

yang dilakukan guna mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa pada materi progam linear yang ditinjau dari gaya kognitif. 

Tahapan pemecahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan 

pemecahan masalah berdasarkan teori Polya. Berdasarkan teori Polya, 

kemampuan pemecahan masalah diklasifikasikan dalam empat tahapan. 

Peneliti menggunakan indikator kemampuan pemecahan masalah matematika 

dari Nuralam. 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 3 Tulungagung di kelas MIPA 3 

dengan materi progam linear yang telah diajarkan pada semester ganjil. 

Adapun tahapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Hari Sabtu tanggal 

1 Februari 2020 peneliti menemui Kepala TU untuk mengajukan surat izin 

penelitian ke MAN 3 Tulungagung. Pada tanggal 06 Februari 2020 saya 

kembali ke MAN 3 Tulungagung untuk mengecek surat izin penelitian, setelah 

surat saya terima, saya diarahkan untuk menemui salah satu guru matematika 
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kelas XI MIPA yaitu Bapak Tri Winoto dalam hal membahas penelitian yang 

akan dilakukan peneliti kedepannya. 

2. Paparan Data Pelaksanaan Lapangan  

Hari pertama penelitian yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 

peneliti mulai melakukan penelitian dengan memberikan tes GEFT di kelas XI 

MIPA 3 untuk mengetahui gaya kognitif siswa. Tes dimulai pukul 09.00 WIB, 

saya memulainya dengan memberikan intruksi seputar langkah-langkah serta 

cara mengerjakan tes GEFT tersebut. Di dalam tes GEFT terdapat tiga bagian, 

yaitu bagian awal yang terdiri dari tujuh soal sebagi latihan agar familiar 

dengan tes tersebut dan dua bagian selanjutnya adalah bagian inti yang akan 

menentukan skornya dan masing-masing terdiri dari sembilan soal. Tes GEFT 

tersebut membutuhkan total waktu 30 menit untuk pengerjaannya. 

Hari kedua penelitian dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2020 pada 

hari itu saya memberikan tes kemampuan pemecahan masalah matematika 

kepada 4 siswa yang telah terpilih sebagai subjek penelitian berdasarkan hasil 

tes GEFT yang telah diberikan. Tes dimulai pukul 07.00 WIB di ruang kelas 

MIPA 3. Pada instrumen tes, terdapat dua soal tentang progam linear dan diberi 

waktu 60 menit untuk mengerjakannya. Wawancara dilaksanakan pada hari 

Rabu 12 Februari 2020 dengan 4 subjek tersebut seputar jawaban tes yang telah 

mereka kerjakan sebelumnya. Kegiatan wawancara tersebut saya lakukan pada 

saat istirahat di depan mushola MAN 3 Tulungagung. Data yang diambil dari 

wawancara direkam dengan menggunakan alat perekam untuk memudahkan 
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dalam memahami hasil wawancara tersebut. Peneliti juga melakukan 

dokumentasi pada saat tes dan wawancara dengan bantuan orang lain. 

a. Hasil Tes GEFT 

Data dalam penelitian ini berupa hasil tes GEFT, tes tertulis, dan 

wawancara terhadap empat subjek penelitian yang telah ditentukan 

berdasarkan hasil tes GEFT.  Tes GEFT ini dilaksanakan pada hari Selasa 11 

Februari 2020 yang diikuti oleh seluruh siswa kelas XI MIPA 3 sebanyak 28 

siswa. Adapun hasil tes GEFT akan di paparkan sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Skor Group Embaded Figures Test (GEFT) Siswa Kelas XI 

MIPA 3 MAN 3 Tulungagung 

No. Inisial Subjek 
Jenis 

Kelamin 

Jumlah Skor 

(GEFT) 

Gaya 

Kognitif 

1. AK P 15 FI 

2. CCS P 13 FI 

3. CAAR P 16 FI 

4. EW P 13 FI 

5. ER P 12 FI 

6.. EPS P 8 FD 

7. FZFP P 11 FD 

8. FFA P 7 FD 

9. HAQ L - - 

10. HM L 7 FD 

11. LN P 4 FD 

12. LFN P 12 FI 

13. LE P 14 FI 
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14. MBDY L 8 FD 

15. MS P 2 FD 

16. MD P 12 FI- 

17. NA P 13 FI 

18. NAM P 8 FD 

19. NKN P 9 FD 

20. ONL P 10 FD 

21. PESD P 12 FI 

22. PR P 12 FI 

23. PSNA P 10 FD 

24. SIW P 11 FD 

25. SMJ P 14 FI 

26. SNNK P 4 FD 

27. SL P 11 FD 

28. W L 10 FD 

Keterangan 

FD : Field Dependent  

FI : Field Independent 

Skor 0-11 dikatakan bahwa seseorang dalam ranah gaya kognitif field 

dependent sedangkan skor 12-18 seseorang dalam ranah field independent. 

1) Hasil tes GEFT  siswa field dependent 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diperoleh bahwa 15 siswa tergolong dalam 

gaya kognitif field dependent yang terdiri dari 3 orang siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan. Dari 15 siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent 

tersebut dipilih 2 orang siswa yang akan menjadi subjek penelitian. Subjek 
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penelitian yang telah terpilih kemudian diberikan tes tertulis yang terdiri dari 2 

soal dan juga dilakukan wawancara terkait hasil tes yang sudah dikerjakan 

siswa. Adapun daftar nama siswa  field dependent yang dijadikan subjek 

penelitian adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Daftar Nama Subjek Field Dependent 

No. Inisial Subjek Kode Siswa 

1. FZFP FD1 

2. W FD2 

Keterangan 

FD1 : Field Dependent 1 

FD2 : Field Dependent 2 

2) Hasil tes GEFT siswa field independent 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahu bahwa terdapat 12 siswa yang mempunyai 

gaya kognitif field independent yang semuanya siswa perempuan. Dari 12 

siswa bergaya kognitif field independent tersebut dipilih 2 orang siswa yang 

akan menjadi subjek penelitian. Seperti penjelasan sebelumnya subjek yang 

terpilih akan diberikan tes tertulis yang terdiri dari 2 soal dan juga dilakukan 

wawancara terkait hasil jawaban siswa. Adapun daftar nama siswa field 

independent yang dijadikan subjek penelitian adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 Daftar Nama Subjek Field Independent 

No. Inisial Subjek Kode Siswa 

1. AK FI1 

2. CAAR FI2 

Keterangan 

FI1 : Field Independent 1 

FI2 : Field Independent 2 

b. Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika  

1) Kemampuan pemecahan masalah matematika field dependent 

a) Kemampuan pemecahan siswa FD1 

(1) Soal Nomor 1 

Berikut ini akan disajikan deskripsi data kemapuan pemecahan 

masalah matematika subjek FD1 dalam menyelesaikan soal nomor 1. Data 

yang disajikan berupa hasil tes tertulis yang dilaksanakan pada hari Rabu 

12 Februari 2020 dan hasil wawancara  yang dilaksanakan pada hari Rabu 

12 Februari 2020. Berikut jawaban tertulis subjek FD1 dalam 

menyelesaikan soal nomor 1. 
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Gambar 4.1 Hasil Tes Tertulis Nomor 1 Subjek FD1 

Keterangan :  

Ind. 01 : Indikator kemampuan pemecahan masalah pertama 

(Understanding) 

Ind. 02 : Indikator kemampuan pemecahan masalah kedua 

(Planning) 

Ind. 03 : Indikator kemampuan pemecahan masalah ketiga 

(Solving) 

Ind. 04 : Indikator kemampuan pemecahan masalah keempat 

(Checking) 

Berdasarkan jawaban tertulis di atas dapat diuraikan data sebagai berikut: 

(a) Kemampuan dalam memahami soal 

Berdasarkan Ind. 01 pada gambar 4.1, Subjek FD1 menuliskan yang 

diketahui yaitu barang jenis I terdapat 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg 

bahan C. Barang jenis II terdapat 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan 

Ind. 01 

Ind. 02 

Ind. 03 
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C. Bahan baku terdapat 480 kg bahan A, 720 bahan A, dan 360 bahan C. Harga 

bahan I adalah 50.000, harga barang II adalah 80.000. Subjek FD1 juga 

membuat tabel dari apa yang diketahui untuk memudahkan pengerjaannya. 

Subjek FD1 juga menuliskan apa yang ditanyakan dari soal. 

Pada tahap memahami soal, Subjek FD1 mampu mendata informasi apa 

saja yang terdapat dalam soal dan mampu memahami inti permasalahan yang 

terdapat dalam soal dengan baik, sehingga subjek FD1 memenuhi indikator 

pertama kemampuan pemecahan masalah menuru Polya. Berikut  hasil 

wawancara peneliti dengan Subjek FD1. 

P      : Apa yang kamu pahami dari soal tersebut? 

FD1  : Diketahui bahwa sebuah pabrik memproduksi 2 barang, 

barang 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 

kg bahan C. Barang II. Barang II memerlukan 3 kg bahan 

A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C, jumlah bahan A 480 

kg, B 720 kg, C 360 kg. Harga barang 1 50.000, barang II 

80.000 

P     : Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 

FD1 : Mencari keuntungan maksimum 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas dapat dianalisis bahwa subjek 

FD1 memang dapat memahami maksud dari soal tersebut dengan baik. 

(b) Kemampuan merencanakan penyelesaian pada soal 

Berdasarkan Ind. 02 pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa Subjek FD1 

mampu menguraikan fungsi kendala  yaitu 𝑥 + 3𝑦 ≤ 480, 3𝑥 + 4𝑦 ≤

720, 2𝑥 + 𝑦 ≤ 36 dengan tepat. Subjek FD1 juga menuliskan titik potong 𝑥 

dan 𝑦 pada fungsi kendala untuk membuat grafik. Pada tahap merencanakan 

penyelesaian, subjek  FD1 mampu memikirkan langkah-langkah apa saja yang 
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penting untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Berikut cuplikan 

wawancara dengan subjek FD1 

P      : Solusi apa yang pertama kali terpikirkan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

FD1  : Membuat model matematika nya dan meneentukan fungsi 

kendalanya terlebih dahulu pak 

P     : Lalu bagaimana cara kamu memperoleh titik potong x dan 

y pada setiap fungsi kendala? 

FD1  : Oh kalau itu saya misalkan  jika nilai x atau y nya nol pak 

P     : Kemudian konsep apa yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya? 

FD1 : Konsep SPLDV 

Dari hasil tes dan wawancara di atas dapat dipahami bahwa subjek FD1 

dapat merencanakan solusi dengan baik. Dalam hal ini subjek FD1 memenuhi 

indikator kedua yaitu mampu merencanakan berdasarkan teori Polya. 

(c) Kemampuan dalam meyelesaikan masalah pada soal 

Berdasarkan Ind. 03 pada gambar 4.1 subjek FD1 dalam menyelesaikan 

masalah pada soal nomor satu ini kurang tepat. Hal tersebut bisa dilihat dari 

lembar jawabannya, dimana subjek FD1 menggambar grafik kurang tepat. 

Sehingga himpunan penyelesaian yang diperoleh salah. Subjek FD1 

menuliskan persamaan yang dieliminasi yaitu 𝑥 + 3𝑦 = 480 dan 2𝑥 + 𝑦 =

360, sehingga akhir yang diperoleh kurang tepat. Pada tahap menyelesaikan 

masalah subjek FD1 tidak mampu melakukan perhitungan dan menyelesaikan 

masalah dengan segala macam data yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut 

subjek FD1 tidak memenuhi indikator ketiga kemampuan pemecahan masalah 

menurut Polya. Berikut cuplikan wawancara dengan subjek FD1. 
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P      : Bagaimana langkah-langkahmu dalam menyelesaikan 

soal tersebut? 

FD1  : Saya menggambar grafik, kemudian mencari daerah 

penyelesaiannya pak 

Dari hasil wawancara di atas subjek hanya menjelaskan langkah-langkah 

penyelesaian  dengan singkat. 

(d) Melaksanakan pengecekan kembali 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah subjek FD1 tidak 

melakukan atau menuliskan langkah pengecekan kembali (Ind. 04). Pada tahap 

ini subjek FD1 tidak mampu memeriksa kembali dan menelaah kembali dengan 

teliti setiap langkah pemecahan yang dilakukan. Hal ini bisa dillihat dari 

cuplikan wawancara dengan subjek subjek FD1 sebagai berikut. 

P      : Apa kamu mengecek kembali pekerjaan mu setelah 

menemukan jawaban? 

FD1  : Tidak pak 

Berdasarkan penjelasan di atas subjek FD1 tidak memenuhi pada indikator 

keempat kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

(2) Soal nomor 2 

Berikut ini akan disajikan deskripsi data kemapuan pemecahan 

masalah matematika subjek FD1 dalam menyelesaikan soal nomor 2. Data 

yang disajikan berupa hasil tes tertulis yang dilaksanakan pada hari Rabu 

12 Februari 2020 dan hasil wawancara  yang dilaksanakan pada hari Rabu 

12 Februari 2020. Berikut jawaban tertulis subjek FD1 dalam 

menyelesaikan soal nomor 2. 
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Gambar 4.2 Hasil Tes Tertulis Nomor 2 Subjek FD1 

Keterangan :  

Ind. 01 : Indikator kemampuan pemecahan masalah pertama 

(Understanding) 

Ind. 02 : Indikator kemampuan pemecahan masalah kedua 

(Planning) 

Ind. 03 : Indikator kemampuan pemecahan masalah ketiga 

(Solving) 

Ind. 04 : Indikator kemampuan pemecahan masalah keempat 

(Checking) 

Berdasarkan jawaban tertulis di atas dapat diuraikan data sebagai berikut: 

(a) Kemampuan dalam memahami soal 

Dari Ind. 01 pada gambar 4.2 subjek FD1 memisalkan 𝑥 sebagai truk dan 

𝑦 sebagai pikap dan menuliskan apa yang diketahui dari soal dengan cara 

Ind. 01 

Ind. 02 

Ind. 03 
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membuat tabel. Pada tahap ini subjek FD1 mampu mendata informasi apa saja 

yang terdapat dalam soal dan mampu memahami inti permasalahan yang 

terdapat dalam soal dengan baik, Untuk lebih jelasnya lagi berikut adalah 

cuplikan hasil wawancara  dengan subjek FD1. 

P      : Apa yang kamu pahami dari soal tersebut? 

FD1  : Diketahui bahwa terdapat 2 barang dagangan yaitu 1200 

kursi dan 400 meja, truk dapat memuat 30 kursi dan 20 

meja, pikap dapat memuat 40 kursi dan 10 meja, ongkos 

sewa truk 250.000, pikap 200.000 

P     : Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 

FD1 : Mencari jumlah truk dan pikap agar biaya pengiriman 

minimum pak 

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek mampu memahami 

soal dengan sangat baik. Maka dalam konteks ini berati subjek FD1 memenuhi 

indikator pertama kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

(b) Kemampuan merencanakan penyelesaian pada soal 

Berdasarkan Ind. 02 pada gambar 4.2 Subjek FD1 menuliska fungsi 

kendala dengan tepat yaitu 30𝑥 + 40 𝑦 ≤ 1200 dan 20𝑥 + 10𝑦 ≤ 400. Pada 

tahap merencanakan penyelesaian, subjek  FD1 mampu memikirkan langkah-

langkah apa saja yang penting untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Berikut petikan wawancara dengan subjek FD1 yang berkaitan dengan hal 

tersebut. 

P      : Solusi apa yang pertama kali terpikirkan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

FD1  : Membuat model matematikanya kemudian menentukan 

fungsi kendalanya  pak 
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P     : Kemudian konsep apa yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya? 

FD1 : Konsep SPLDV  

Dari hasil tes dan wawancara di atas dapat dipahami bahwa subjek FD1 

dapat merencanakan solusi dengan baik. Dalam hal ini subjek FD1 memenuhi 

indikator kedua yaitu mampu merencanakan berdasarkan teori Polya. 

(c) Kemampuan dalam menyelesaikan masalah pada soal 

Berdasrkan Ind. 03 pada gambar 4.2 subjek FD1 sebelum menggambar 

grafik, subjek FD1  mencari titik potong dari garis 30𝑥 + 40𝑦 = 1200 dengan 

sumbu 𝑥 dan 𝑦 dan diperoleh nilai (0,30) dan (40,0), pada garis 20𝑥 + 10𝑦 =

400 diperoleh nilai (0,20) dan (40,0),  setelah itu subjek FD1 menggambar 

grafuk, menentukan daerah peneyelesaiannya dan dapat menghitungnya 

dengan tepat sampai akhir. Pada tahap menyelesaikan masalah subjek FD1 

mampu melakukan perhitungan dan menyelesaikan masalah dengan segala 

macam data yang diperoleh. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan subjek 

FD1. 

P      : Bagaimana langkah-langkahmu dalam menyelesaikan 

soal tersebut? 

FD1  : Pertama saya  mencari niali x dan y dari kedua garis, 

menggambar grafiknya kemudian mencari nilai 

minimumnya pak 

Dari hasil wawancara di atas subjek dapat menjelaskan langkah-langkah 

penyelesaian  dengan benar sampai hasil akhir. Hal itu menunjukkan bahwa 

subjek FD1 memenuhi indikator kemampuan pemecahan masalah yang ketiga 

menurut polya. 
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(d) Melaksanakan pengecekan kembali 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah subjek FD1 tidak 

menuliskan langkah pengecekan kembali (Ind. 04). Pada tahap ini subjek FD1 

tidak mampu memeriksa kembali dan menelaah kembali dengan teliti setiap 

langkah pemecahan yang dilakukan. Hal ini bisa dillihat dari cuplikan 

wawancara dengan subjek subjek FD1 sebagai berikut. 

P      : Apa kamu mengecek kembali pekerjaan mu setelah 

menemukan jawaban? 

FD1  : Tidak 

Berdasarkan penjelasan di atas subjek FD1 tidak memenuhi pada indikator 

keempat kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

b) Kemampuan pemecahan masalah siswa FD2 

(1) Soal nomor 1 

Berikut ini akan disajikan deskripsi data kemampuan pemecahan masalah 

matematika subjek FD2 dalam menyelesaikan soal nomor 1. Data yang 

disajikan berupa hasil tes tertulis yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 

2020 dan hasil wawancara  yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 

2020. Berikut jawaban tertulis subjek FD2 dalam menyelesaikan soal nomor 1. 

 

Ind. 01 

Ind. 02 
Ind. 03 



62 
 

 
 

Gambar 4.3 Hasil Tes Tertulis Nomor 1 Subjek FD2 

Keterangan :  

Ind. 01 : Indikator kemampuan pemecahan masalah pertama 

(Understanding) 

Ind. 02 : Indikator kemampuan pemecahan masalah kedua 

(Planning) 

Ind. 03 : Indikator kemampuan pemecahan masalah ketiga 

(Solving) 

Ind. 04 : Indikator kemampuan pemecahan masalah keempat 

(Checking) 

Berdasarkan jawaban tertulis di atas dapat diuraikan data sebagai berikut: 

(a) Kemampuan dalam memahami soal 

Berdasarkan Ind.01 pada gambar 4.3 subjek FD2 membuat tabel untuk 

mendata apa yang diketahui dari soal dengan tepat. Pada lembar jawaban 

subjek FD2 tidak menuliskan apa yang diketahui dari soal, akan tetapi saat 

wawancara subjek FD2 mampu menjelaskannya. Pada tahap memahami soal 

subjek FD2 mampu menunjukkan pemahaman yang relevan dengan masalah 

dan mampu mengumpulkan informasi apa saja yang terdapat dalam soal. Untuk 

lebih jelasnya lagi berikut adalah cuplikan hasil wawancara  dengan subjek 

FD2. 

P      : Apa yang kamu pahami dari soal tersebut? 

FD2  : sebuah pabrik memproduksi 2 barang, barang 1 

memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan 

C. Barang II. Barang II memerlukan 3 kg bahan A, 4 kg 
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bahan B, dan 1 kg bahan C, jumlah bahan A 480 kg, B 720 

kg, C 360 kg. Harga barang 1 50.000, barang II 80.000 

P     : Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 

FD2 : Mencari keuntungan maksimum 

Berdasarkan penjelasan di atas subjek FD2 dikatakan memenuhi indikator 

kemampuan pemecahan menurut Polya. 

(b) Kemampuan merencanakan penyelesaian pada soal   

Berdasarkan Ind. 02 pada gambar 4.3 subjek FD2  menuliskan fungsi 

kendala dengan tepat yaitu 𝑥 + 3𝑦 ≤ 480, 3𝑥 + 4𝑦 = 720, dan 2𝑥 + 𝑦 =

360. Pada tahap ini subjek FD2 mampu menyusun rencana atau strategi untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Sehingga subjek FD2 memenuhi indikator kedua 

kemampuan pemecahan menurut Polya. Berikut cuplikan wawancara dengan 

subjek FD2. 

P      : Solusi apa yang pertama kali terpikirkan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

FD2  : Memodelkan matematikanya terlebih dahulu pak 

P     : Kemudian konsep apa yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya? 

FD2 : Konsep persamaan linear 

Dari wawancara di atas membuktikan bahwa subjek mampu 

merencanakan penyelesaian pada soal dengan benar. 

(c) Kemampuan dalam meyelesaikan masalah pada soal  

Berdasarkan Ind. 03 pada gambar 4.3, langkah subjek FD2 dalam 

mengerjakan soal nomor satu salah. Subjek langsung mengeliminasi garis  𝑥 +

3𝑦 ≤ 480 dan garis 2𝑥 + 𝑦 = 360, subjek tidak menggambar grafik terlebih 

dahulu untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Selain itu subjek 



64 
 

 
 

juga tidak mampu menyelesaikan soal hingga akhir. Pada tahap menyelesaikan 

masalah subjek FD2 tidak mampu mengeksekusi dan  melaksanakan rencana 

penyelesaian dengan baik.  Berdasarkan hal tersebut subjek FD2 tidak 

memenuhi indikator ketiga kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

Berikut cuplikan wawancara dengan subjek FD2. 

P      : Bagaimana langkah-langkahmu dalam menyelesaikan 

soal tersebut? 

FD1  : Saya mengeliminasi persamaaan pertama dan ketiga 

terlebih dahulu pak 

P      :  Kenapa kamu tidak menggambar grafik nya terlebih dulu? 

FD1  : Hmm saya tadi tergesa-gesa pak, waktunya sudah hampir 

habis, karena saya tadi mengerjakan soal nomor 2 lebih 

dulu, akhirnya saya langsung mengeliminasi persamaan 

itu. 

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa subjek tergesa-gesa dalam 

mengerjakan soal nomor dua sehingga subjek FD2 menggunakan langkah 

penyelesaian yang kurang tepat. 

(d) Melaksanakan pengecekan kembali 

Pada tahap ini sudah dipastikan subjek tidak melakukan pengecekan 

kembali, karena langkah-langkah subjek tidak benar dan tidak mampu 

menyelesaikan soal sampai akhir. Berdasarkan hal tersebut subjek FD2 tidak 

memenuhi indikator keempat pemecahan masalah menurut Polya. 

(2) Soal nomor 2 

Berikut ini akan disajikan deskripsi data kemapuan pemecahan masalah 

matematika subjek FD2 dalam menyelesaikan soal nomor 2. Data yang 

disajikan berupa hasil tes tertulis yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 
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2020 dan hasil wawancara  yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 

2020. Berikut jawaban tertulis subjek FD2 dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

 

 

Gambar 4.4 Hasil Tes Tertulis Nomor 2 Subjek FD2 

Keterangan :  

Ind. 01 : Indikator kemampuan pemecahan masalah pertama 

(Understanding) 

Ind. 02 : Indikator kemampuan pemecahan masalah kedua 

(Planning) 

Ind. 03 : Indikator kemampuan pemecahan masalah ketiga 

(Solving) 

Ind. 01 

Ind. 02 

Ind. 03 
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Ind. 04 : Indikator kemampuan pemecahan masalah keempat 

(Checking) 

Berdasarkan jawaban tertulis di atas dapat diuraikan data sebagai berikut: 

(a) Kemampuan dalam memahami soal 

Berdasarkan Ind. 01 pada gambar 4.4 subjek FD2 memisalkan 𝑥 sebagai 

truk dan 𝑦 sebagai colt atau pikap. Subjek FD2 menuliskan apa yang diketahui 

dari soal yaitu truk memuat 30 kursi, 30 meja, colt atau pikap dapat memuat 40 

kursi dan 10 meja, jumlah kursi adalah 1200 dan jumlah meja adalah 200. Pada 

tahap ini subjek FD2 mampu mendata informasi apa saja yang terdapat dalam 

soal dan mampu memahami inti permasalahan yang terdapat dalam soal 

dengan baik. Berikut cuplikan wawancara dengan subjek FD2. 

P      : Apa yang kamu pahami dari soal tersebut? 

FD2  : Terdapat 2 barang dagangan yaitu 1200 kursi dan 400 

meja, truk dapat memuat 30 kursi dan 20 meja, pikap 

dapat memuat 40 kursi dan 10 meja, ongkos sewa truk 

250.000, pikap 200.000 

P     : Lalu apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 

FD2 : Mencari jumlah truk dan pikap agar biaya pengiriman 

minimum pak 

Dari cuplikan wawancara di atas subjek memang mampu memahami apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal sehingga subjek FD2 

memenuhi indikator pertama dalam memecahkan masalah menurut Polya. 

(b) Kemampuan merencanakan penyelesaian pada soal 

Berdasarkan Ind. 02 pada gambar 4.4 subjek FD2 mampu menyebutkan 

fungsi kendala dengan tepat yaitu 30𝑥 + 400 ≤ 1200, 20𝑥 + 10𝑦 ≤

400, 𝑥 ≥ 0 dan 𝑦 ≥ 0. Selain itu subjek FD2 juga menentukan titik potong 𝑥 
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dan 𝑦 pada masing-masing garis dengan cara memisalkan 𝑥 atau 𝑦 nya bernilai 

nol dan hasil yang duperoleh yaitu (0,30) dan (40,0) pada garis   30𝑥 + 400 ≤

1200, (0,40) dan (20,0) pada garis 20𝑥 + 10𝑦 ≤ 400. Pada tahap ini subjek 

FD2 mampu menyusun rencana atau strategi untuk menyelesaikan suatu 

masalah dengan baik. Berikut cuplikan wawancara dengan subjek FD2. 

P      : Solusi apa yang pertama kali terpikirkan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

FD2  : Saya membuat model matematikanya dan menuliskan 

fungsi objektifnya dulu, setelah itu saya misalkan x atau y 

nya untuk mencari titik-titiknya pak 

P     : Titik apa yang kamu maksud? 

FD2 : Koordinat sumbu x dan y pak 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa subjek FD2 dapat merencanakan 

solusi dengan baik. Dalam hal ini subjek FD2 memenuhi indikator kedua yaitu 

mampu merencanakan berdasarkan teori Polya. 

(c) Kemampuan dalam menyelesaikan masalah pada soal  

Berdasarkan Ind. 03 pada gambar 4.4 subjek FD2 menggambar grafik 

dengan baik meskipun subjek FD2 tidak menentukan daerah penyelesaiaanya. 

Subjek FD2 menyelesaikan masalah dengan cara mengeliminasi kedua 

persamaan dan diperoleh nilai 𝑥 adalah 8 dan 𝑦 adalah 24. Setelah itu subjek 

FD2 memasukkan masing masing daerah penyelesaian ke fungsi objektif 

250.000𝑥 + 200.000𝑦 sampai menemukan nilai paling minimum yaitu Rp. 

6.800.000, akan tetapi yang ditanyakan dari soal adalah berapa jumlah truk dan 

jursi agar biaya pengiriman minimum. Oleh karena itu hasil akhirnya kurang 

tepat. Pada tahap menyelesaikan masalah subjek FD2  tidak mampu 
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mengeksekusi dan  melaksanakan rencana penyelesaian dengan baik. Sehingga 

pada tahap ini subjek FD2 dikatakan tidak memenuhi indikator ketiga 

kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. Berikut adalah cuplikan 

wawancara dengan subjek FD2. 

P      : Bagaimana langkah-langkahmu dalam menyelesaikan 

soal tersebut? 

FD2  : Pertama saya misalkan dulu x atau y nya untuk mencari 

koordinat sumbu x dan y, menggambar grafiknya, 

mengeliminasi kedua persamaan kemudian mencari nilai 

minimumnya pak 

P      : Lalu kenapa kamu menuliskan kesimpulan akhir seperti 

itu? 

FD2  : Yang mana pak? 

P      : Itu kan kamu menuliskan kesimpulan akhir nilai 

minimumnya, kan yang ditanyakan dari soal bukan itu, 

kan mencari jumlah truk dan pikap agar biaya pengiriman 

minimum 

FD2  : Oh iya ya pak,,, kurang teliti saya 

Berdasarkan cuplikan wawancara langkah-langkah subjek FD2 kurang 

teliti dalam menyelesaikan soal nomor dua sehingga kesimpulan akhirnya 

kurang tepat.  

(d) Melaksanakan pengecekan kembali 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah subjek FD2 tidak 

menuliskan langkah pengecekan kembali (Ind.04). Pada tahap ini subjek FD2 

tidak mampu memeriksa kembali dan menelaah kembali dengan teliti setiap 

langkah pemecahan yang dilakukan. Hal ini bisa dillihat dari cuplikan 

wawancara dengan subjek subjek FD2 sebagai berikut. 
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P      : Apa kamu mengecek kembali pekerjaan mu setelah 

menemukan jawaban? 

FD2  : Tidak pak  

 

Berdasarkan penjelasan di atas subjek FD2 tidak memenuhi pada indikator 

keempat kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

2) Kemampuan pemecahan masalah matematika field independent 

a) Kemampuan pemecahan masalah siswa FI1 

(1) Soal nomor 1 

Berikut ini akan disajikan deskripsi data kemapuan pemecahan masalah 

matematika subjek FI1 dalam menyelesaikan soal nomor 1. Data yang disajikan 

berupa hasil tes tertulis yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2020 

dan hasil wawancara  yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2020. 

Berikut jawaban tertulis subjek FI1 dalam menyelesaikan soal nomor 1. 
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Gambar 4.5 Hasil Tes Tertulis Nomor 1 Subjek FI1 

Keterangan :  

Ind. 01 : Indikator kemampuan pemecahan masalah pertama 

(Understanding) 

Ind. 02 : Indikator kemampuan pemecahan masalah kedua 

(Planning) 

Ind. 03 : Indikator kemampuan pemecahan masalah ketiga 

(Solving) 

Ind. 04 : Indikator kemampuan pemecahan masalah keempat 

(Checking) 

Berdasarkan jawaban tertulis di atas dapat diuraikan data sebagai berikut: 

Ind. 01 

Ind. 02 

Ind. 03 
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(a) Kemampuan dalam memahami soal 

Berdasarkan Ind. 01 pada gambar 4.5 di atas subjek FI1 menuliskan apa 

yang diketahui dari soal dengan tepat yaitu barang 1 memerlukan 1 kg bahan 

A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Barang II. Barang II memerlukan 3 kg 

bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C, jumlah bahan A 480 kg, B 720 kg, 

C 360 kg. Harga barang 1 50.000, barang II 80.000 yang disusun rapi dalam 

bentuk tabel. Subjek FI1 juga memisalkan 𝑥 sebagai banyaknya barang jenis I 

dan 𝑦 sebagai banyaknya barang jenis II. Pada tahap ini subjek FI1 mampu 

mendata informasi dan mampu memahami inti permasalahan yang terdapat 

dalam soal dengan baik Sehingga subjek FI1 memenuhi indikator kemampuan 

pemecahan masalah yang pertama. Berikut cuplikan wawacara dengan subjek 

FI1. 

P      : Apa yang kamu pahami dari soal nomor 1? 

FI1  : Diketahui bahwa sebuah pabrik memproduksi 2 barang, 

barang 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 

kg bahan C. Barang II. Barang II memerlukan 3 kg bahan 

A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C, jumlah bahan A 480 

kg, B 720 kg, C 360 kg. Harga barang 1 50.000, barang II 

80.000 

P     : Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 

FI1 : Mencari keuntungan maksimumnya pak 

Dari cuplikan wawancara di atas sangat jelas bahwa subjek FI1 dapat 

memahami soal dengan baik. 

(b) Kemampuan merencanakan penyelesaian pada soal 

Kemampuan subjek FI1 dalam merencanakan penyelesaian sangat baik, 

dilihat dari Ind. 02 pada gambar 4.5 subjek menuliskan fungsi kendala dengan 
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tepat yaitu 𝑥 + 3𝑦 ≤ 480, 3𝑥 + 4𝑦 ≤ 720, 2𝑥 + 𝑦 ≤ 360, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0. 

Berikut cuplikan wawancara dengan subjek FI1 yang berkaitan dengan hal 

tersebut. 

P      : Solusi apa yang pertama kali terpikirkan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

FI1  : Menentukan fungsi kendala dan fungsi objektifnya 

P     : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

FI1 : Menggambar grafik dan mencari daerah 

penyelesaiannya pak 

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa subjek FI1 mampu 

merencanakan penyelesaian dengan baik. Oleh karena itu subjek FI1 memenuhi 

indikator kedua kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

(c) Kemampuan dalam menyelesaikan masalah pada soal 

Subjek FI1 dalam menyelesaikan masalah sangat baik  dan benar. Hal itu 

bisa dilihat dari Ind. 03 pada gambar 4.5 diamana subjek  FI1 menggambar 

grafik dan menentukan daerah penyelesaian dengan tepat, dimana ada dua titik 

potong yang didapat dari grafik yaitu antara garis 2𝑥 + 𝑦 = 360 dan 3𝑥 +

4𝑦 = 720, garis 𝑥 + 3𝑦 = 480 dan 3𝑥 + 4𝑦 = 720. Subjek FI1 juga dapat 

memperoleh kesimpulan akhir yang tepat yaitu nilai maksimumnya Rp. 

13.920.000.  Pada tahap menyelesaikan masalah subjek FI1 mampu melakukan 

perhitungan dan menyelesaikan masalah dengan segala macam data yang 

diperoleh. Sehingga subjek FI1 memenuhi indicator ketiga kemampuan 

pemecahan masalah menurut Polya. Berikut cuplikan wawancara dengan 

subjek FI1. 
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P      : Bagaimana langkah-langkahmu dalam menyelesakian 

soal tersebut? 

FI1   : Saya menentukan fungsi kendalanya, fungsi objektifnya, 

menggambar grafik, mencari daerah penyelesaiannya, 

menghitungnya kemudian mencari nilai maksimumnya 

pak 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas terlihat jelas bahwa subjek FI1 

sangat baik dalam menyelesaikan soal, subjek juga bisa menjelaskan dengan 

rinci jawabannya saat wawancara. 

(d) Melaksanakan pengecekan kembali 

Pada tahap ini meskipun subjek tidak memperlihatkan pengecekan 

kembali (Ind.04) dalam lembar jawabannya, namun sebenarnya subjek 

melakukan langkah itu. Hal tersebut dapat diketahui setelah melakukan 

wawancara dengan subjek FI1 berikut ini. 

P     : Setelah kamu menmukan jawabannya, apakah kamu 

mengeceknya kembali? 

FI1   : Iya pak 

P     : Bagaimana kamu melakukannya? 

FI1  : Saya memeriksa kembali langkah-langkahnya  dari awal 

hingga akhir pak 

Dari paparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek 

melakukan pengecekan kembali atas hasil jawabannya. Sehingga subjek FI1 

memenuhi indikator keempat kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 
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(2) Soal nomor 2 

Berikut ini akan disajikan deskripsi data kemapuan pemecahan masalah 

matematika subjek FI1 dalam menyelesaikan soal nomor 2. Data yang disajikan 

berupa hasil tes tertulis yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2020 

dan hasil wawancara  yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2020. 

Berikut jawaban tertulis subjek FI1 dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

   

  

Gambar 4.6 Hasil Tes Tertulis Nomor 2 Subjek FI1 

Keterangan :  

Ind. 01 : Indikator kemampuan pemecahan masalah pertama 

(Understanding) 

Ind. 01 

Ind. 02 

Ind. 03 
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Ind. 02 : Indikator kemampuan pemecahan masalah kedua 

(Planning) 

Ind. 03 : Indikator kemampuan pemecahan masalah ketiga 

(Solving) 

Ind. 04 : Indikator kemampuan pemecahan masalah keempat 

(Checking) 

Berdasarkan jawaban tertulis di atas dapat diuraikan data sebagai berikut: 

(a) Kemampuan dalam memahami soal 

Subjek FI1 dapat memahami soal dengan baik, terlihat dari Ind. 01 pada 

gambar 4.6 subjek menuliskan apa yang diketahui dari soal dengan tepat dalam 

bentuk tabel. Selain itu subjek FI1 juga memisalkan 𝑥 sebagai banyaknya truk 

dan 𝑦 sebagai banyaknya pikap. Berikut cuplikan wawacara dengan subjek FI1. 

P      : Apa yang kamu pahami dari soal tersebut? 

FI1  : Dari soal tersebut terdapat 2 barang dagangan yaitu 1200 

kursi dan 400 meja, truk dapat memuat 30 kursi dan 20 

meja, pikap dapat memuat 40 kursi dan 10 meja, ongkos 

sewa truk 250.000, pikap 200.000 untuk mencari jumlah 

truk dan pikap agar biaya pengiriman minimum 

Dari cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek mampu 

memahami soal dengan baik. Maka pada konteks ini subjek FI1 memenuhi 

indikator kemampuan pemecahan masalah yang pertama menurut teori Polya. 

(b) Kemampuan merencanakan penyelesaian pada soal 

Subjek FI1 mampu menentukan solusi dan konsep dengan baik. Hal itu bisa 

dilihat dari Ind. 02 pada gambar 4.6 dimana subjek menuliskan fungsi kendala 

dengan tepat yaitu 30𝑥 + 40𝑦 ≤ 1200, 20𝑥 + 10𝑦 ≤ 400 dan 𝑥, 𝑦 ≥ 0. 
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Berdasarkan hal tersebut, subjek FI1 memenuhi indikator kedua kemampuan 

pemecahan masalah. Berikut cuplikan wawancara dengan subjek FI1. 

P      : Solusi apa yang pertama kali terpikirkan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

FI1  : Sama seperti soal nomor satu pak, menentukan fungsi 

kendala dan fungsi objektifnya 

P     : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

FI1 : Menggambar grafik dan mencari daerah penyelesaiannya 

pak 

Dari wawancara di atas membuktikan bahwa subjek FI1 mampu 

merencanakan penyelesaian dengan baik dan benar. 

(c) Kemampuan dalam menyelesaikan masalah pada soal 

Berdasarkan Ind. 03 pada gambar 4.6 subjek FI1 menggambar grafik, 

menentukan daerah penyelesaian dengan tepat, setelah menggambar grafik 

subjek FI1 mengeliminasi kedua persamaan dan diperoleh nilai 𝑥 adalah 8 dan 

𝑦 adalah 24. Subjek FI1 kemudian mensubstitusi semua daerah penyelesaian ke 

dalam fungsi objektif hingga menemukan kesimpulan akhir yang tepat. Pada 

tahap menyelesaikan masalah subjek FI1 mampu mengeksekusi dan  

melaksanakan rencana penyelesaian dengan baik. Berikut adalah cuplikan 

wawancara dengan subjek FI1. 

P      : Bagaimana langkah-langkahmu dalam menyelesakian 

soal tersebut? 

FI1  : Langkahnya sama seperti nomor satu pak tetapi yang 

dicari minimunya, saya menentukan fungsi kendalanya, 

fungsi objektifnya, menggambar grafik, mencari daerah 

penyelesaiannya, menghitungnya kemudian mencari nilai 

minimum 

 



77 
 

 
 

Berdasarkan lembar jawaban tertulis dam cuplikan wawancara di atas, 

langkah-langkah subjek FI1 dalam mengerjakan sudah tepat dan mampu 

menjelaskannya saat wawancara. Sehingga pada tahap ini subjek FI1 bisa 

dikatakan memenuhi indikator ketiga kemampuan pemecahan masalah 

menurut Polya. 

(d) Melaksanakan pengecekan kembali 

Pada tahap ini meskipun subjek tidak memperlihatkan atau menuliskan 

pengecekan kemabali (Ind.04) dalam lembar jawabannya, namun sebenarnya 

subjek melakukan langkah itu. Hal tersebut dapat diketahui setelah melakukan 

wawancara dengan subjek FI1 berikut ini. 

P      : Setelah kamu menmukan jawabannya, apakah kamu 

mengeceknya kembali? 

FI1  : Iya pak 

P     : Bagaimana kamu melakukannya? 

FI1 : Saya  memeriksa kembali langkah-langkah pengerjaannya 

dari awal hingga akhir pak 

Dari paparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek 

melakukan pengecekan kembali atas hasil jawabannya. Sehingga subjek FI1 

memenuhi indikator keempat kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

b) Kemampuan  pemecahan masalah FI2 

(1) Soal nomor 1 

Berikut ini akan disajikan deskripsi data kemapuan pemecahan masalah 

matematika subjek FI2 dalam menyelesaikan soal nomor 1. Data yang disajikan 

berupa hasil tes tertulis yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2020 
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dan hasil wawancara  yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2020. 

Berikut jawaban tertulis subjek FI2 dalam menyelesaikan soal nomor 1. 

 

Gambar 4.7 Hasil Tes Tertulis Nomor 1 Subjek FI2 

Keterangan :  

Ind. 01 : Indikator kemampuan pemecahan masalah pertama 

(Understanding) 

Ind. 02 : Indikator kemampuan pemecahan masalah kedua 

(Planning) 

Ind. 03 : Indikator kemampuan pemecahan masalah ketiga 

(Solving) 

Ind. 04 : Indikator kemampuan pemecahan masalah keempat 

(Checking) 

Berdasarkan jawaban tertulis di atas dapat diuraikan data sebagai berikut: 

Ind. 02 

Ind. 01 

Ind. 03 



79 
 

 
 

(a) Kemampuan dalam memahami soal 

Berdasarkan Ind. 01 pada gambar 4.7 di atas subjek FI2 menuliskan apa 

yang diketahui dengan cara membuat tabel. Selain itu subjek FI2 memisalkan 𝑥 

sebagai banyaknya barang jenis I, dan 𝑦 sebagai banyaknya barang jenis II. 

Pada tahap ini subjek FI2 mampu mendata informasi apa saja yang terdapat 

dalam soal dan mampu memahami inti permasalahan yang terdapat dalam soal 

dengan baik. Untuk lebih jelasnya lagi berikut cuplikan wawancara dengan 

subjek FI2. 

P      : Apa yang kamu pahami dari soal nomor 1? 

FI2  : Diketahui bahwa sebuah pabrik memproduksi 2 barang, 

barang 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 

kg bahan C. Barang II. Barang II memerlukan 3 kg bahan 

A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C, jumlah bahan A 480 

kg, B 720 kg, C 360 kg. Harga barang 1 50.000, barang II 

80.000. dan yang ditanyakan dari soal tersebut adalah 

mencari keuntungan maksimumnya 

Dari wawancara di atas subjek memang mampu memahami dan 

menjelaskan apa yang diketahui dari soal dengan baik. Maka pada konteks ini 

subjek FI2 memenuhi indikator pertama kemampuan pemecahan masalah 

menurut Polya. 

(b) Kemampuan merencanakan penyelesaian pada soal 

Kemampuan subjek FI2 dalam merencanakan penyelesaian sangat baik. 

Hal itu bisa dilihat dari Ind.02 pada gambar 4.7 dimana subjek FI2 menuliskan 

fungsi kendala dan fungsi objektif dengan tepat yaitu subjek menuliskan fungsi 

kendala dengan tepat yaitu 𝑥 + 3𝑦 ≤ 480, 3𝑥 + 4𝑦 ≤ 720, 2𝑥 + 𝑦 ≤
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360, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 𝑓(𝑥, 𝑦) = 50.000𝑥 + 80.000𝑦. Berikut cuplikan 

wawancara dengan subjek FI2 yang berkaitan dengan hal tersebut. 

P      : Solusi apa yang pertama kali terpikirkan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

FI2  : Menentukan fungsi kendalanya dulu pak 

P     : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

FI2 : Menggambar grafik pak 

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa subjek FI2 mampu 

merencanakan penyelesaian dengan baik. Oleh karena itu subjek FI2 memenuhi 

indikator kedua kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

(c) Kemampuan dalam menyelesaiakan masalah pada soal 

Berdasarkan Ind. 03 pada gambar 4.7 dimana  langkah pertama subjek FI2 

sebelum menggambar grafik adalah mencari titik potong 𝑥 dan 𝑦 pada masing-

masing garis. Pada garis 𝑥 + 3𝑦 = 480 diperoleh titik (0,160) dan (480,0), 

pada garis 3𝑥 + 4𝑦 = 720 diperoleh titik (0,180) dan 240,0), pada garis 2𝑥 +

𝑦 = 360 diperoleh nilai (0,360) dan 180,0). Setelah memperoleh titik tersebut 

subjek FI2 menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian, kemudian 

menghitungnya sampai akhir dengan tepat. Pada tahap menyelesaikan masalah 

subjek FI2 mampu mengeksekusi dan  melaksanakan rencana penyelesaian 

dengan baik. Maka dari itu subjek FI2 memenuhi indikator ketiga kemampuan 

pemecahan masalah menurut Polya. Berikut cuplikan wawancara dengan 

subjek FI2. 
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P      : Bagaimana langkah-langkahmu dalam menyelesakian 

soal tersebut? 

FI2  : Setelah saya menentukan fungsi kendalanya , saya 

mencari nilai x dan y pada masing-masing persamaan 

setelah itu menggambar grafik, mencari daerah 

penyelesain, menghitungnya kemudian mencari nilai 

maksimumnya pak 

Dari wawancara di atas terlihat jelas bahwa subjek FI2 sangat baik dalam 

menyelesaikan soal, subjek juga menjelaskan langkah-langkah dalam 

mengerjakan soal dengan rinci. 

(d) Melaksanakan pengecekan kembali 

Pada tahap ini, memang jika dilihat dari pekerjaan subjek pada lembar 

jawabannya, subjek tidak menuliskan langkah-langkah dalam mengecek 

kembali jawabannya (Ind. 04). Akan tetapi hal tersebut bisa ditunjukkan dari 

hasil wawancara berikut ini. 

P      : Setelah kamu menmukan jawabannya, apakah kamu 

mengeceknya kembali? 

FI2  : Iya 

P     : Bagaimana kamu mengeceknya? 

FI2 : Saya memeriksa kembali setiap langkah pekerjaan saya  

dari awal hingga akhir pak 

Dari paparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek 

melakukan pengecekan kembali atas hasil jawabannya. Sehingga subjek FI2 

memenuhi indikator keempat kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

(2) Soal nomor 2 

Berikut ini akan disajikan deskripsi data kemapuan pemecahan masalah 

matematika subjek FI2 dalam menyelesaikan soal nomor 2. Data yang disajikan 

berupa hasil tes tertulis yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2020 
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dan hasil wawancara  yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2020. 

Berikut jawaban tertulis subjek FI2 dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

 

Gambar 4.8 Hasil Tes Tertulis Nomor 2 Subjek FI2 

Keterangan :  

Ind. 01 : Indikator kemampuan pemecahan masalah pertama 

(Understanding) 

Ind. 02 : Indikator kemampuan pemecahan masalah kedua 

(Planning) 

Ind. 01 

Ind. 02 

Ind. 03 
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Ind. 03 : Indikator kemampuan pemecahan masalah ketiga 

(Solving) 

Ind. 04 : Indikator kemampuan pemecahan masalah keempat 

(Checking) 

Berdasarkan jawaban tertulis di atas dapat diuraikan data sebagai berikut: 

(a) Kemampuan dalam memahami soal 

Dilihat dari Ind. 01 pada gambar 4.8 di atas subjek FI2 mampu menuliskan 

apa yang diketahui dari soal dengan baik dan benar. Subjek FI2 menuliskan apa 

yang diketahui dari soal dengan cara membuat tabel. Pada tahap ini subjek FI2 

mampu mendata informasi apa saja yang terdapat dalam soal dan mampu 

memahami inti permasalahan yang terdapat dalam soal dengan baik Berikut 

hasil wawancara dengan subjek FI2 . 

P      : Apa yang kamu pahami dari soal tersebut? 

FI2  : Terdapat 2 barang dagangan yaitu 1200 kursi dan 400 

meja, truk dapat memuat 30 kursi dan 20 meja, pikap 

dapat memuat 40 kursi dan 10 meja, ongkos sewa truk 

250.000, pikap 200.000  dan yang ditanyakan adalah 

untuk mencari jumlah truk dan pikap agar biaya 

pengiriman minimum pak 

Dari wawancara di atas subjek mampu memahami soal dengan baik. Maka 

pada konteks ini subjek FI2 memenuhi indikator pertama kemampuan 

pemecahan masalah menurut Polya. 

(b) Kemampuan merencanakan penyelesaian pada soal 

Subjek FI2 mampu melaksanakan perencanaan penyelesaian dengan baik, 

hal itu terlihat jelas dari Ind. 02 pada gambar 4.8 dimana Subjek FI2 

memisalkan 𝑥 sebagai banyaknya truk dan 𝑦 sebagai banyaknya pikap. Selain 
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itu subjek FI2 menuliskan fungsi kendala dan fungsi objektif yaitu  30𝑥 +

40𝑦 ≤ 1200, 20𝑥 + 10𝑦 ≤ 400, 𝑥, 𝑦 ≥ 0, 𝑓(𝑥, 𝑦) = 250.000𝑥 + 200.000𝑦. 

Pada tahap ini subjek FD2 mampu menyusun rencana atau strategi untuk 

menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Berikut cuplikan wawancara 

dengan subjek FI2. 

P      : Solusi apa yang pertama kali terpikirkan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

FI2  : Sama seperti nomor satu , menentukan fungsi kendalanya 

dulu pak, yang membedakannya adalah pada soal nomor 

satu terdapat tiga fungsi kendala sedangkan soal nomor 

dua terdapat dua fungsi kendala 

P     : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

FI2 : Menggambar grafik pak 

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa subjek FI2 mampu 

merencanakan penyelesaian dengan baik. Oleh karena itu subjek FI2 memenuhi 

indikator kedua kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

(c) Kemampuan dalam menyelesaikan masalah pada soal  

Subjek FI2 mampu menyelesaikan soal dengan baik hingga akhir. Hal 

tersebut bisa dilihat dari Ind. 03 pada gambar 4.8 dimana dimana  langkah 

pertama subjek FI2 sebelum menggambar grafik adalah mencari titik potong 𝑥 

dan 𝑦 pada masing-masing garis. Pada garis 3𝑥 + 4𝑦 = 120 diperoleh titik 

(0,30) dan (40,0), pada garis 2𝑥 + 𝑦 = 40 diperoleh titik (0,40) dan 20,0). 

Setelah memperoleh titik tersebut subjek FI2 menggambar grafik dan 

menentukan daerah penyelesaian, kemudian menghitungnya sampai akhir 

dengan tepat. Pada tahap menyelesaikan masalah subjek FI2 mampu 
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mengeksekusi dan  melaksanakan rencana penyelesaian dengan baik. Berikut 

cuplikan wawancara subjek FI2. 

P      : Bagaimana langkah-langkahmu dalam menyelesakian 

soal tersebut? 

FI2  : Langkahnya juga sama seperti nomor satu pak setelah 

saya menentukan fungsi kendalanya , saya mencari nilai x 

dan y pada masing-masing persamaan setelah itu 

menggambar grafik, mencari daerah penyelesain, 

menghitungnya hingga menemukan jawaban akhir 

Dari langkah-langkah yang dijelaskan subjek FI2 bisa menyelesaikan soal 

dengan benar sampai halil akhir. Hal ini menunjukkan bahwa subjek FI2 

memenuhi indikator kemampuan pemecahan masalah yang ketiga menurut 

Polya. 

(d) Melaksanakan pengecekan kembali 

Pada tahap ini, memang jika dilihat dari pekerjaan subjek pada lembar 

jawabannya, subjek tidak menunjukkan atau menuliskan  langkah-langkah 

dalam mengecek kembali jawabannya (Ind. 04). Akan tetapi hal tersebut bisa 

ditunjukkan dari hasil wawancara berikut ini. 

P      : Setelah kamu menmukan jawabannya, apakah kamu 

mengeceknya kembali? 

FI2  : Iya 

P     : Bagaimana kamu mengeceknya? 

FI2 : Saya memeriksa kembali setiap langkah pekerjaan saya  

dari awal hingga akhir pak 
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Dari paparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa subjek 

melakukan pengecekan kembali atas hasil jawabannya. Sehingga subjek FI2 

memenuhi indikator keempat kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. 

 

B. Temuan Penelitian 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Field Dependent 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, untuk mempermudah peneliti 

dalam menganalisis data, maka peneliti membuat penyajian data dalam bentuk 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematiak Field 

Dependent 

No. Subjek Soal Ind. 01 Ind. 02 Ind. 03 Ind. 04 

1 FD1 1 
  

  - - 

2       - 

Kesimpulan Mampu Mampu Kurang 

mampu 

Kurang 

mampu 

2. FD2 1     - - 

2     - - 

Kesimpulan Mampu Mampu Kurang 

mampu 

Kurang 

mampu 

 

Keterangan : 

Ind. 01 : Indikator kemampuan pemecahan masalah pertama 

(Understanding) 
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Ind. 02 : Indikator kemampuan pemecahan masalah kedua 

(Planning) 

Ind. 03 : Indikator kemampuan pemecahan masalah ketiga 

(Solving) 

Ind. 04 : Indikator kemampuan pemecahan masalah keempat 

(Checking) 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa semua subjek field dependent 

mampu memenuhi indikator pertama dan kedua kemampuan pemecahan 

masalah menurut Polya yaitu subjek mampu memahami soal dengan baik dan 

mampu merencanakan penyelesaian dengan baik. Pada indikator ketiga semua 

subjek field dependent kurang mampu dalam menyelesaikan masalah pada 

soal. Pada indikator keempat subjek FD1 dan FD2 kurang mampu dalam 

mengecek kembali jawaban, sehingga subjek FD1 dan FD2 belum memenuhi 

indikator keempat kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. Oleh 

karena itu, baik subjek FD1 dan FD2 dalam kemampuan pemecahan masalah 

keduanya menempati tingkatan kedua dimana subjek mampu melaksanakan 

merencanakan penyelesaian. 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Field Dependent 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, untuk mempermudah peneliti 

dalam menganalisis data, maka peneliti membuat penyajian data dalam bentuk 

tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematiak Field 

Independent 

No. Subjek Soal 1-1 1-2 1-3 1-4 

1 FI1 1 
  

      

2         

Kesimpulan Mampu Mampu Mampu Mampu 

2. FI2 1         

2         

Kesimpulan Mampu Mampu Mampu Mampu 

Keterangan : 

Ind. 01 : Indikator kemampuan pemecahan masalah pertama 

(Understanding) 

Ind. 02 : Indikator kemampuan pemecahan masalah kedua 

(Planning) 

Ind. 03 : Indikator kemampuan pemecahan masalah ketiga 

(Solving) 

Ind. 04 : Indikator kemampuan pemecahan masalah keempat 

(Checking) 

Berdasarkan paparan data pada tabel 4.5 di atas diketahui bahwa semua 

subjek field independent mampu memenuhi indikator pertama hingga keempat 

yaitu subjek mampu memahami masalah, mampu merencanakan penyelesaian, 

mampu menyelesaiakn masalah, dan mampu melaksanakan pengecekan 

kembali. 

 


