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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang berdiri pada tanggal 1 Juli 

1997. Profil singkat SMP Muhammadiyah 5 Surakarta adalah sebagai 

berikut. 

Nama Sekolah   : SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

Alamat    : Jl. Brigjend  Slamet   Riyadi   No.443  Pajang,  

 Laweyan, Surakarta, Jawa tengah  

Telp/Fax.    : (0271) 712192 

NPSN    : 20328069 

Status    : terakreditasi A 

Nama Kepala Sekolah : Sudarno, S.Pd 

Kepemilikan Tanah  : Yayasan Muhammadiyah 

Berikut adalah visi misi SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

Visi SMP Muhammadiyah 5 Surakarta : 

menjadikan Sekolah yang unggul dengan mewujudkan prestasi optimal, 

iman, taqwa dan berakhlaqul karimah 

Misi SMP Muhammadiyah 5 Surakarta : 

a. melaksanakan pembelajaran yang efektif humanis dan berkarakter 

kuat. 

b. meningkatkan profesionalisme guru untuk mewujudkan siswa 

berakhlaq mulia, berprestasi, berbudi luhur, dan lersahaja. 

c. menciptakan tata kelola sekolah yang lebih lslami dan berwawasan 

muhammadiyah. 
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2. Deskripsi Data 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-B di SMP 

Muhammadiyah 5 surakarta. Sebagai langkah awal untuk mengetahui 

kesulitan yang dialami siswa, siswa diminta mengerjakan soal tes tertulis 

untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa. Soal yang diujikan 

terdiri dari 5 butir soal dan telah disusun sebelumnya dengan bantuan 

guru mata pelajaran yang bersangkutan dan dosen. Selanjutnya diperoleh 

data hasil pengerjaan soal yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Data kesalahan pengerjaan soal 

Kesalahan Hasil 

Jumlah Kesalahan 

Total  
Persentase 

(%) 

 

Nomor  

1 2 3 4 5  

Tipe A 
∑ Benar 0 0 0 0 0 0 0 * 

∑ Salah 0 0 0 0 0 0 0 * 

Tipe B 
∑ Benar 22 20 15 13 5 75 53,6  

∑ Salah 6 6 11 15 23 61 43,6  

Tipe C 
∑ Benar 19 16 11 11 3 60 42,9  

∑ Salah 9 10 15 17 25 76 54,3  

Tipe D 
∑ Benar 15 9 8 5 0 37 26,4  

∑ Salah 13 17 18 23 28 99 70,7  

 

Keterangan: 

Tipe A : Kesalahan dalam memahami masalah 

Tipe B : Kesalahan dalam membuat kalimat matematika 

Tipe C : Kesalahan dalam menentukan strategi penyelesaian 

Tipe D : Kesalahan dalam melakukan prosedur matematik 

*Semua siswa tidak menulis informasi yang diketahui dan ditanya pada 

soal, sehingga tidak dapat diketahui kesalahan yang dilakukan oleh siswa 
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3. Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta Tahun ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 28 siswa. Pemilihan 

kelas VIII-B berdasarkan pertimbangan guru mata pelajaran matematika. 

Untuk memperoleh subjek penelitian, siswa diminta untuk mengerjakan 

soal tes tertulis pada hari selasa tanggal 29 November 2016. Siswa yang 

dijadikan subjek untuk diwawancarai dan dianalisis lebih lanjut yaitu 

siswa yang mengalami kesalahan atau yang tidak menuliskan jawaban 

pada saat proses pengerjaan soal tes. Selain itu siswa yang dijadikan 

subjek penelitian juga berdasarkan pertimbangan dari guru, sehingga 

dapat memberikan informasi dari masalah yang diangkat dengan baik. 

Subjek yang akan diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 10 

orang siswa, yaitu sebagai berikut. 

1. Brilian Fathur Raharja  sebagai subjek 1 (S-1) 

2. Mulloh Muhammad Umar sebagai subjek 21 (S-21) 

3. Yanuar Ari Wardana sebagai subjek 27 (S-27) 

4. Izaz Deka Eka Pratama sebagai subjek 7 (S-7) 

5. Satria Ardha Jibran sebagai subjek 25 (S-25) 

6. Hamdani F.P sebagai subjek 3 (S-3) 

7. Muh. Bagus Abdul Rozak sebagai subjek 12 (S-12) 

8. Muhammad Rovi Nurrochman sebagai subjek 18 (S-18) 

9. Muhammad Raihan Syam sebagai subjek 16 (S-16) 

10. Muhammad Galih Saputra sebagai subjek 15 (S-15) 

 

4. Pedoman Analisis data 

Dalam analisis data tidak terlepas dari kesulitan dalam 

menyelesaiakan soal cerita yang dikemukakan oleh Yeo (2009). Untuk 

mengetahui kesulitan yang dialami siswa, dilihat dari indikator kesalahan 

yang mungkin terjadi. Indikator dirumuskan berdasarkan jenis kesulitan 

yang ada. Berikut ini merupakan pedoman analisis data dalam penelitian. 
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Tabel 4.2 Pedoman analisis kesulitan yang mungkin dialami siswa 

No 
Jenis kesulitan yang 

mungkin dialami 

Indikator kesalahan yang mungkin 

dilakukan siswa 

1 Kesulitan dalam memahami 

masalah 

Tidak tepat dan lengkap dalam 

menjelaskan yang diketahui dan 

ditanyakan 

2 Kesulitan dalam membuat 

kalimat matematika 

Tidak tepat dalam membuat model 

matematika 

3 Kesulitan dalam menentukan 

strategi penyelesaian 

Tidak dapat menentukan strategi 

penyelesaian yang tepat  

4 Kesulitan dalam melakukan 

prosedur matematik 

Tidak tepat dalam melakukan 

perhitungan 

Tidak tepat dalam memberikan 

kesimpulan 

 

5. Analisis Data 

Data dalam penelitian ini bersumber dari hasil tes tertulis dan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian. Letak 

kesulitan yang dialami oleh siswa ketika menyelesaikan soal cerita sistem 

persamaan linear dua variabel sebagai berikut. 

a. Kesulitan dalam memahami masalah 

1) Soal nomor 1 

a) Subjek 1 (S-1) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-1 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

G

Gambar 4.1 Hasil tes tertulis S-1 soal nomor 1 Tipe A 
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Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa siswa 

tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal 

tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa subjek 

mengalami kesalahan dalam memahami masalah. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 1. 

 

Peneliti : Apakah kamu paham dengan soal nomor 1 ini? 

S-1 : Lumayan pak. 

Peneliti : Coba  kamu  jelaskan  informasi  apa  saja yang 

bisa kamu peroleh dari soal ini? 

S-1 : Brilian beli buku 2 dan 5 pensil harganya Rp 

15.200,00. Bagas beli 2 buku dan 3 pensil, 

harganya Rp 11.200,00. 

Peneliti : Apakah cuma itu? 

S-1 : Kalau yang ditanyakan, harga setiap buku 

maupun setiap pensilnya itu berapa. 

Peneliti : Harga setiap buku maupun setiap pensil itu 

maksudnya apa? 

S-1 : Kayaknya gini pak. Eee, harga 1 buku itu berapa. 

Terus harga 1 pensil itu berapa. 

Peneliti : Cuma itu yang diketahui? 

S-1 : Kayaknya iya pak.  

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu tuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan ini ke lembar jawabanmu? 

S-1 : Lha, biasanya bu guru ndak nyuruh nulis yang 

diketahui dan ditanyakan, tapi langsung ke 

permisalan pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 1 

tidak menjelaskan secara lengkap informasi dari soal nomor 1. 

Subjek mampu menjelaskan bahwa Brilian beli buku 2 dan 5 

pensil harganya Rp 15.200,00. Bagas beli 2 buku dan 3 pensil, 

harganya Rp 11.200,00, tetapi subjek tidak menjelaskan 

bahwa buku dan pensil yang dibeli berasal dari waktu, jenis, 

dan toko yang sama. Guru yang mengampu juga tidak 

mengajarkan subjek untuk menuliskan informasi soal terlebih 

dahulu. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 1, dapat disimpulkan 
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bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan dalam 

memahami soal, karena tidak lengkap dalam menjelaskan 

informasi lengkap dari soal. Hal tersebut karena subjek 

kurang teliti dan tidak terbiasa menyelesaikan soal dengan 

menuliskan informasi terlebih dahulu.  

b) Subjek 21 (S-21) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-21 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil tes tertulis S-21 soal nomor 1 Tipe A 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal 

tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa subjek 

mengalami kesalahan dalam memahami masalah. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 21. 

 

Peneliti : Apakah kamu paham dengan soal nomor 1 ini? 

S-21 : (Diam). 

Peneliti : Coba  kamu  jelaskan  informasi  apa  saja yang 

bisa kamu peroleh dari soal ini? 

S-21 : Brilian membeli 2 pensil  dan 5 buku harganya 

Rp 15.200,00. Bagas beli 2 pensil dan 3 buku, 

harganya Rp 11.200,00. Pertanyaannya harga 

setiap buku dan pensilnya itu berapa. 

Peneliti : Apakah cuma itu? 
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S-21 : Iya pak. 

Peneliti : Harga setiap buku maupun setiap pensil itu 

maksudnya apa? 

S-21 : Harga 1 buku itu berapa. Harga 1 pensil itu 

berapa. 

Peneliti : Kenapa kok kamu tidak tuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan ini ke lembar jawabanmu? 

S-21 : Biasanya langsung ke ini pak (sambil menunjuk 

lembar jawaban).  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

21 tidak menjelaskan secara lengkap informasi dari soal 

nomor 1. Subjek mampu menjelaskan bahwa Brilian beli 

buku 2 dan 5 pensil harganya Rp 15.200,00. Bagas beli 2 

buku dan 3 pensil, harganya Rp 11.200,00, tetapi subjek tidak 

menjelaskan bahwa buku dan pensil yang dibeli berasal dari 

waktu, jenis, dan toko yang sama. Guru yang mengampu juga 

tidak mengajarkan subjek untuk menuliskan informasi soal 

terlebih dahulu. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 21, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam memahami soal, karena tidak lengkap dalam 

menjelaskan informasi lengkap dari soal. Hal tersebut karena 

subjek kurang teliti dan tidak terbiasa menyelesaikan soal 

dengan menuliskan informasi terlebih dahulu. 

2) Soal nomor 2 

a) Subjek 27 (S-27) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-27 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 
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Gambar 4.3 Hasil tes tertulis S-27 soal nomor 2 Tipe A 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal 

tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa subjek 

mengalami kesalahan dalam memahami masalah. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 27. 

 

Peneliti : Apakah kamu paham dengan soal nomor 2 ini? 

S-27 : Sedikit-sedikit pak. 

Peneliti : Coba  kamu  jelaskan  informasi  apa  saja yang 

bisa kamu peroleh dari soal ini? 

S-27 : Rini membeli 2 tiket tipe A dan 1 tiket tipe B 

harganya Rp 80.000,00. Rani membeli 1 tiket tipe 

A dan 4 tiket tipe B dengan harga Rp 145.000,00   

Peneliti : Apakah cuma itu? 

S-27 : Ada lagi pak. Harga 3 tiket tipe A dan 1 tiket 

tipe B itu berapa totalnya. 

Peneliti : Yakin ya Cuma itu? 

S-27 : Insyaa allah pak. 

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu tuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan ini ke lembar jawabanmu? 

S-27 : Saya   langsung   pak   biar   cepat,  bu  Amin 

ngajarinya juga gini i.  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

27 tidak menjelaskan secara lengkap informasi dari soal 

nomor 2. Subjek mampu menjelaskan bahwa Rini membeli 2 

tiket tipe A dan 1 tiket tipe B harganya Rp 80.000,00. Rani 

membeli 1 tiket tipe A dan 4 tiket tipe B dengan harga Rp 

145.000,00. Harga 3 tiket tipe A dan 1 tiket tipe B merupakan 
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hal yang ditanyakan. tetapi subjek tidak menjelaskan bahwa 

tiket yang dibeli berasal dari waktu, jenis, dan tempat yang 

sama. Guru yang mengampu juga tidak mengajarkan subjek 

untuk menuliskan informasi soal terlebih dahulu. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 27, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam memahami soal, karena tidak lengkap dalam 

menjelaskan informasi lengkap dari soal. Hal tersebut karena 

subjek kurang teliti dan tidak terbiasa menyelesaikan soal 

dengan menuliskan informasi terlebih dahulu. 

b) Subjek 7 (S-7) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-7 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Hasil tes tertulis S-7 soal nomor 2 Tipe A 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa 

subjek tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal 

tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa subjek 

mengalami kesalahan dalam memahami masalah. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 7. 

 

Peneliti : Apakah kamu paham dengan soal nomor 2 ini? 

S-7 : Diam. 

Peneliti : Coba  kamu jelaskan  informasi  apa  saja yang 

bisa kamu peroleh dari soal ini? 

S-7 : Oh. Rini membeli 2 tiket tipe A dan 1 tiket tipe 

B harganya Rp 80.000,00. Rani membeli 1 tiket 
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tipe A dan 4 tiket tipe B dengan harga Rp 

145.000,00. Kalau yang ditanyakan, harga 3 tiket 

tipe A dan 1 tiket tipe B. 

Peneliti : Apakah cuma itu? 

S-7 : Sepertinya cuma itu pak 

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu tuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan ini ke lembar jawabanmu? 

S-7 : Lha, biasanya tidak ditulis pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 7 

tidak menjelaskan secara lengkap informasi dari soal nomor 2. 

Subjek mampu menjelaskan bahwa Rini membeli 2 tiket tipe 

A dan 1 tiket tipe B harganya Rp 80.000,00. Rani membeli 1 

tiket tipe A dan 4 tiket tipe B dengan harga Rp 145.000,00. 

Harga 3 tiket tipe A dan 1 tiket tipe B merupakan hal yang 

ditanyakan. tetapi subjek tidak menjelaskan bahwa tiket yang 

dibeli berasal dari waktu, jenis, dan tempat yang sama. Guru 

yang mengampu juga tidak mengajarkan subjek untuk 

menuliskan informasi soal terlebih dahulu. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 7, dapat disimpulkan 

bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan dalam 

memahami soal, karena tidak lengkap dalam menjelaskan 

informasi lengkap dari soal. Hal tersebut karena subjek 

kurang teliti dan tidak terbiasa menyelesaikan soal dengan 

menuliskan informasi terlebih dahulu. 

3) Soal nomor 3 

a) Subjek 25 (S-25) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-25 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 
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Gambar 4.5 Hasil tes tertulis S-25 soal nomor 3 Tipe A 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa 

subjek tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal 

tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa subjek 

mengalami kesalahan dalam memahami masalah. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 25. 

 

Peneliti : Apakah kamu paham dengan soal nomor 3 ini? 

S-25 : Diam. 

Peneliti : Coba  kamu  jelaskan  informasi  apa  saja yang 

bisa kamu peroleh dari soal ini? 

S-25 : Jumlah dari dua buah bilangan adalah 113. 

Selisihnya adalah 57. Tentukan nilai bilangan 

bilangan tersebut. 

Peneliti : Apakah cuma itu? 

S-25 : Iya pak. 

Peneliti : Jumlah dari dua bilangan adalah 113 ini 

maksudnya apa? 

S-25 : Ya, saya punya 2 bilangan misalnya. Terus tak 

jumlahin hasilnya 113 gitu pak. 

Peneliti : Selisihnya 57, maksudnya? 

S-25 : Ya kalau 2 bilangan itu tak kurangin. Yang 

besar kurangin yang kecil sama dengan 57 pak. 

Peneliti : Kenapa kok tidak ditulis yang diketahui dan 

ditanyakan ini ke lembar jawabanmu? 

S-25 : Ndak tahu i pak kalau disuruh nulis. Kayaknya 

biasanya ndak ditulis i sama bu guru. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

25 mampu menjelaskan secara lengkap informasi dari soal 

nomor 3, walaupun guru yang mengampu tidak mengajarkan 

subjek untuk menuliskan informasi soal terlebih dahulu. 

Subjek mampu menjelaskan bahwa jumlah dari dua buah 
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bilangan adalah 113. Selisihnya adalah 57 dan nilai bilangan 

tersebut yang ditanyakan. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 25, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam memahami soal, karena mampu menjelaskan 

informasi lengkap dari soal, walaupun guru yang mengampu 

tidak mengajarkan subjek untuk menuliskan informasi soal 

terlebih dahulu. 

b) Subjek 3 (S-3) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-3 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

Gambar 4.6 Hasil tes tertulis S-3 soal nomor 3 Tipe A 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa 

subjek tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal 

tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa subjek 

mengalami kesalahan dalam memahami masalah. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 3. 

 

Peneliti : Apakah kamu paham dengan soal nomor 3 ini? 

S-3 : Mungkin pak. 

Peneliti : Coba  kamu  jelaskan  informasi  apa  saja yang 

bisa kamu peroleh dari soal ini? 

S-3 : Jumlah dari dua buah bilangan adalah 113. 

Selisihnya adalah 57. Tentukanlah nilai bilangan-

bilangan tersebut. 

Peneliti : Apakah cuma itu? 

S-3 : Iya pak.  

Peneliti : Jumlah dari dua bilangan adalah 113 ini 

maksudnya apa? 
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S-3 : 2 bilangan misalnya tak jumlahin hasilnya 113 

pak. 

Peneliti : Selisihnya 57, maksudnya? 

S-3 : Kalau 2 bilangan itu tak kurangin sama dengan 

57 pak. 

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu tuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan ini ke lembar jawabanmu? 

S-3 : Lha, biasanya ndak disuruh  pak.  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 3 

mampu menjelaskan secara lengkap informasi dari soal 

nomor 3, walaupun guru yang mengampu tidak mengajarkan 

subjek untuk menuliskan informasi soal terlebih dahulu. 

Subjek mampu menjelaskan bahwa jumlah dari dua buah 

bilangan adalah 113. Selisihnya adalah 57 dan nilai bilangan 

tersebut yang ditanyakan. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 3, dapat disimpulkan 

bahwa subjek tersebut tidak mengalami kesulitan dalam 

memahami soal, karena mampu menjelaskan informasi 

lengkap dari soal, walaupun guru yang mengampu tidak 

mengajarkan subjek untuk menuliskan informasi soal terlebih 

dahulu. 

4) Soal nomor 4 

a) Subjek 12 (S-12) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-12 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

Gambar 4.7 Hasil tes tertulis S-12 soal nomor 4 Tipe A 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal 
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tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa subjek 

mengalami kesalahan dalam memahami masalah. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 12. 

 

Peneliti : Apakah kamu paham dengan soal nomor 4 ini? 

S-12 : Ya, agak sedikit pak. 

Peneliti : Coba  kamu  jelaskan  informasi  apa  saja yang 

bisa kamu peroleh dari soal ini? 

S-12 : Dalam area parkir, terdapat 84 kendaraan yang 

terdiri dari mobil dan motor. Jumlah roda 

seluruhnya adalah 220 buah. Tentukan banyaknya 

mobil maupun motor itu. 

Peneliti : Apakah cuma itu? 

S-12 : Sudah pak.  

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu tuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan ini ke lembar jawabanmu? 

S-12 : Biasanya bu guru tidak nyuruh menuliskan pak.  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

12 mampu menjelaskan secara lengkap informasi dari soal 

nomor 4, walaupun guru yang mengampu tidak mengajarkan 

subjek untuk menuliskan informasi soal terlebih dahulu. 

Subjek mampu menjelaskan bahwa Dalam area parkir, 

terdapat 84 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. 

Jumlah roda seluruhnya adalah 220 buah. Banyaknya mobil 

maupun motor yang ditanyakan. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 12, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam memahami soal, karena mampu menjelaskan 

informasi lengkap dari soal, walaupun guru yang mengampu 

tidak mengajarkan subjek untuk menuliskan informasi soal 

terlebih dahulu. 
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b) Subjek 18 (S-18) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-18 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

Gambar 4.8 Hasil tes tertulis S-18 soal nomor 4 Tipe A 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal 

tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa subjek 

mengalami kesalahan dalam memahami masalah. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 18. 

 

Peneliti : Apakah kamu paham dengan soal nomor 4 ini? 

S-18 : Diam. 

Peneliti : Coba  kamu  jelaskankan  informasi  apa  saja 

yang bisa kamu peroleh dari soal ini? 

S-18 : Dalam area parkir, terdapat 84 kendaraan yang 

terdiri dari mobil dan motor. Jumlah roda 

seluruhnya adalah 220 buah. Tentukan banyaknya 

mobil maupun motor itu. 

Peneliti : Apakah cuma itu? 

S-18 : Iya i pak.  

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu tuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan ini ke lembar jawabanmu? 

S-18 : Bu guru tidak nyuruh i. Biasanya langsung biar 

cepat.  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

18 mampu menjelaskan secara lengkap informasi dari soal 

nomor 4, walaupun guru yang mengampu tidak mengajarkan 

subjek untuk menuliskan informasi soal terlebih dahulu. 

Subjek mampu menjelaskan bahwa Dalam area parkir, 

terdapat 84 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. 
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Jumlah roda seluruhnya adalah 220 buah. Banyaknya mobil 

maupun motor yang ditanyakan. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 18, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam memahami soal, karena mampu menjelaskan 

informasi lengkap dari soal, walaupun guru yang mengampu 

tidak mengajarkan subjek untuk menuliskan informasi soal 

terlebih dahulu. 

5) Soal nomor 5 

a) Subjek 16 (S-16) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-16 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Hasil tes tertulis S-16 soal nomor 5 Tipe A 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal 

tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa subjek 

mengalami kesalahan dalam memahami masalah. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 16. 

 

Peneliti : Apakah kamu paham dengan soal nomor 5 ini? 

S-16 : Lumayan pak. 

Peneliti : Coba  kamu  sebutkan  informasi  apa  saja yang 

bisa kamu peroleh dari soal ini? 

S-16 : Tiga tahun lalu, jumlah umur ayah dan ibu 

adalah 65 tahun. Sedangkan selisih umur mereka 

sekarang adalah 7 tahun. Tentukanlah umur ayah 
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maupun umur ibu sekarang, jika ayah lebih tua 

daripada ibu.  

Peneliti : Apakah cuma itu? 

S-16 : iya pak, disoal cuma itu. 

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu tuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan ini ke lembar jawabanmu? 

S-16 : Biasanya langsung permisalan pak kalau bu 

Amin.  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

16 mampu menjelaskan secara lengkap informasi dari soal 

nomor 5, walaupun guru yang mengampu tidak mengajarkan 

subjek untuk menuliskan informasi soal terlebih dahulu. 

Subjek mampu menjelaskan bahwa Tiga tahun lalu, jumlah 

umur ayah dan ibu adalah 65 tahun. Sedangkan selisih umur 

mereka sekarang adalah 7 tahun. Umur ayah maupun umur 

ibu sekarang yang ditanyakan, jika ayah lebih tua daripada 

ibu. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 16, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam memahami soal, karena mampu menjelaskan 

informasi lengkap dari soal, walaupun guru yang mengampu 

tidak mengajarkan subjek untuk menuliskan informasi soal 

terlebih dahulu. 

b) Subjek 15 (S-15) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-15 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 
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Gambar 4.10 Hasil tes tertulis S-15 soal nomor 5 Tipe A 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan informasi yang diketahui dalam soal 

tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa subjek 

mengalami kesalahan dalam memahami masalah. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 15. 

 

Peneliti : Apakah kamu paham dengan soal nomor 5 ini? 

S-15 : Paham pak. 

Peneliti : Coba  kamu  sebutkan  informasi  apa  saja yang 

bisa kamu peroleh dari soal ini? 

S-15 : Tiga tahun lalu, jumlah umur ayah dan ibu 

adalah 65 tahun. Sedangkan selisih umur mereka 

sekarang adalah 7 tahun.  

Peneliti : Apakah cuma itu? 

S-15 : Kalau yang ditanyakan, Tentukanlah umur ayah 

maupun umur ibu sekarang, jika ayah lebih tua 

daripada ibu.  

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu tuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan ini ke lembar jawabanmu? 

S-15 : Bu guru tidak nyuruh menuliskan yang 

diketahui dan ditanyakan i, tapi langsung 

memisalkan pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

15 mampu menjelaskan secara lengkap informasi dari soal 

nomor 5, walaupun guru yang mengampu tidak mengajarkan 

subjek untuk menuliskan informasi soal terlebih dahulu. 

Subjek mampu menjelaskan bahwa tiga tahun lalu, jumlah 

umur ayah dan ibu adalah 65 tahun. Sedangkan selisih umur 

mereka sekarang adalah 7 tahun. Umur ayah maupun umur 
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ibu sekarang yang ditanyakan, jika ayah lebih tua daripada 

ibu. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 15, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam memahami soal, karena mampu menjelaskan 

informasi lengkap dari soal, walaupun guru yang mengampu 

tidak mengajarkan subjek untuk menuliskan informasi soal 

terlebih dahulu. 

 

b. Kesulitan dalam membuat kalimat matematika 

1) Soal nomor 1 

a) Subjek 1 (S-1) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-1 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

Gambar 4.11 Hasil tes tertulis S-1 soal nomor 1 Tipe B 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan permisalan, sehingga perlu adanya 

klarifikasi pada saat wawancara. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 1. 

 

Peneliti : Coba kamu tunjukkan kalimat matematika yang 

telah kamu buat? 

S-1 : Ini pak (sambil menunjuk lembar jawaban). 

Peneliti : Kenapa kamu tidak menuliskan permisalan dulu, 

kok langsung ketemu persamaannya ? 

S-1 : Eh, iya i. Lupa aku pak. 

Peneliti : Coba kamu sebutkan variabel x dan y ini 

mewakili apa? 

S-1 : x-nya itu harga buku kalau y-nya harga pensil. 
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Peneliti : Untuk persamaan yang kamu tulis, apakah kamu 

yakin ini benar? (sambil menunjuk lembar 

jawaban) 

S-1 : Yakin pak, disoalnya kan seperti itu 2x itu kan 

harga 2 buku, dan berarti tambah simbolnya. 

Terus 5x itu harga 5 pensil. Harga totalnya itu 

15.200. trus yang bawahnya juga sama pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 1 

tidak mengalami kesulitan dalam menjelaskan kalimat 

metematika dari soal nomor 1. Hal tersebut dibuktikan bahwa 

subjek mampu membuat permisalan dengan benar, walaupun 

tidak ditulis pada lembar jawaban karena lupa. Subjek 

mampu menerjemahkan kalimat pada soal kedalam model 

matematika, yaitu 2x itu kan harga 2 buku, dan berarti 

tambah simbolnya. 5x itu harga 5 pensil. Harga totalnya itu 

15.200. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 1, dapat disimpulkan 

bahwa subjek tersebut tidak mengalami kesulitan dalam 

membuat kalimat matematika. Subjek tidak menuliskan 

permisalan karena lupa, tetapi mampu menjelaskan 

permisalan dan persamaan yang telah dibuatnya dengan tepat. 

b) Subjek 21 (S-21) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-21 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 
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Gambar 4.12 Hasil tes tertulis S-21 soal nomor 1 Tipe B 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan permisalan, sehingga perlu adanya 

klarifikasi pada saat wawancara. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 21. 

 

Peneliti : Coba kamu tunjukkan kalimat matematika yang 

telah kamu buat? 

S-21 : (menunjuk lembar jawaban). 

Peneliti : Kenapa kamu tidak menuliskan permisalan dulu, 

kok langsung ketemu persamaannya ? 

S-21 : Ndak tau i pak. 

Peneliti : Coba kamu  sebutkan  variabel  x  dan  y  ini 

mewakili apa? 

S-21 : x harga buku, y harga pensil.  

Peneliti : Dari persamaan yang kamu tulis, apakah kamu 

yakin ini benar? 

S-21 : Lumayan pak 

Peneliti : Coba kamu jelaskan persamaan yang kamu tulis 

ini dapatnya dari mana! 

S-21 : 2x itu kan harga 2 buku, terus 5y itu harga 5 

pensil, harganya 15.200. 3y itu harga 3 pensil.  

Peneliti : Kenapa persamaannnya kamu jumlah? 

S-21 : karena ada kata dan pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

21 tidak mengalami kesulitan dalam menjelaskan kalimat 

metematika dari soal nomor 1. Hal tersebut dibuktikan bahwa 

subjek mampu membuat permisalan dengan benar, walaupun 
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tidak ditulis pada lembar jawaban karena lupa. Subjek 

mampu menerjemahkan kalimat pada soal kedalam model 

matematika, yaitu 2x itu kan harga 2 buku, dan berarti 

tambah simbolnya. 5x itu harga 5 pensil. Harga totalnya itu 

15.200. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis 

dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 21, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam membuat kalimat matematika. Subjek tidak 

menuliskan permisalan karena lupa, tetapi mampu 

menjelaskan permisalan dan persamaan yang telah dibuatnya 

dengan tepat. 

2) Soal nomor 2 

a) Subjek 27 (S-27) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-27 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Hasil tes tertulis S-27 soal nomor 2 Tipe B 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan permisalan, sehingga perlu adanya 

klarifikasi pada saat wawancara. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 27. 
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Peneliti : Coba kamu tunjukkan kalimat matematika yang 

telah kamu buat? 

S-27 : Ini. (menunjuk lembar jawaban). 

Peneliti : Kenapa kamu tidak menuliskan permisalan dulu, 

kok langsung ketemu persamaannya ? 

S-27 : Lupa pak. 

Peneliti : Coba kamu  sebutkan  variabel  x  dan  y  ini 

mewakili apa? 

S-27 : x-nya tiket A, y-nya tiket B.  

Peneliti : Dari persamaan yang kamu tulis, apakah kamu 

yakin ini benar? (sambil menunjuk lembar 

jawaban) 

S-27 : Sedikit pak. 

Peneliti : Coba kamu jelaskan persamaan yang kamu tulis 

ini dapatnya dari mana! 

S-27 : 2x itu kan 2 tiket A, dan kan artinya plus terus 

1y itu 1 tiket B harganya 80.000. Kalau 

persamaan yang bawah, 1x itu kan 1 tiket A, dan 

kan plus, terus 4y itu 4 tiket B harganya 145.000. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

27 mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek salah dalam membuat 

permisalan. Subjek menjelaskan bahwa x merupakan tiket A 

dan y merupakan tiket B, sedangkan yang sebenarnya adalah 

harga tiket A dan harga tiket B. Persamaan yang ditulis siswa 

otomatis ikut salah karena permisalan salah 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis 

dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 27, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam membuat kalimat matematika. Subjek tidak mampu 

membuat kalimat metematika dengan tepat. 

b) Subjek 7 (S-7) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-7 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 
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Gambar 4.14 Hasil tes tertulis S-7 soal nomor 2 Tipe B 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan permisalan dan persamaannya, sehingga 

perlu adanya klarifikasi pada saat wawancara. Berikut adalah 

hasil wawancara dengan subjek 7. 

 

Peneliti : Kenapa kok kamu kosongi jawaban soal nomor 

2 ini? 

S-7 : Bingung saya pak. 

Peneliti : Coba kamu sebutkan bingungnya dibagian mana 

saja? 

S-7 : Buat   kalimat   matematikanya   itu   lho   pak, 

ngitungnya juga mumet pak. Semua pokoknya 

bikin pusing. 

Peneliti : Apa kamu ndak memperhatikan waktu bu guru 

menjelaskan? 

S-7 : lha Sakha ngajak ngobrol terus og pak pas guru 

jelasin.  

Peneliti : Oh, berarti kamu tidak memperhatikan waktu 

gurumu menjelaskan. 

S-7 : Ya, gitu pak.(sambil tersenyum) 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 7 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 2. Hal 

tersebut dibuktikan dengan subjek tidak mampu menjelaskan 

kalimat matematika pada saat wawancara. Bahkan dia 

mengklarifikasi bahwa  diseluruh tahap penyelesaiaan 

mengalami kesulitan. Subjek belum memahami konsep 

penyelesaian soal cerita SPLDV, karena tidak mampu 

mengaitkan keadaan real dengan kalimat matematika.  

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis 

dan hasil wawancara peneliti dengan Subjek 7, dapat 
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disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam membuat kalimat matematika, karena subjek tidak 

mampu menjelaskan kalimat metematika dari soal nomor 2. 

Ketika diklarifikasi subjek memang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikannya bahkan di seluruh tahapan 

mengakui bahwa ia tidak mampu. Hal tersebut karena subjek 

tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. 

3) Soal nomor 3 

a) Subjek 25 (S-25) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-25 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

Gambar 4.15 Hasil tes tertulis S-25 soal nomor 3 Tipe B 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan permisalan dan persamaannya, sehingga 

perlu adanya klarifikasi pada saat wawancara. Berikut adalah 

hasil wawancara dengan subjek 25. 

 

Peneliti : Kenapa kok kamu kosongi jawaban soal nomor 

3 ini? 

S-25 : Ndak tau kalimat matematikanya pak. 

Peneliti : Coba kamu sebutkan bingungnya dibagian mana 

saja? 

S-25 : Kalimat matematikanya sama seterusnya 

bingung pak. 

Peneliti : Buat kalimat matematikanya bisa? 

S-25 : Ndak bisa pak, bingung. 

Peneliti : Apa kamu ndak memperhatikan waktu bu guru 

menjelaskan? 

S-25 : Ya kadang-kadang pak. 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

25 mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 3. 

Hal tersebut dibuktikan dengan subjek tidak mampu 

menjelaskan kalimat matematika pada saat wawancara. 

Bahkan dia mengklarifikasi bahwa  diseluruh tahap 

penyelesaiaan mengalami kesulitan. Subjek belum 

memahami konsep penyelesaian soal cerita SPLDV, karena 

tidak mampu mengaitkan keadaan real dengan kalimat 

matematika.  

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis 

dan hasil wawancara peneliti dengan Subjek 25, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam membuat kalimat matematika, karena subjek tidak 

mampu menjelaskan kalimat metematika dari soal nomor 3. 

Ketika diklarifikasi subjek memang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikannya bahkan di seluruh tahapan 

mengakui bahwa ia tidak mampu. 

b) Subjek 3 (S-3) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-3 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

Gambar 4.16 Hasil tes tertulis S-3 soal nomor 3 Tipe B 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan permisalan dan langsung menuliskan 

persamaannya. Selain itu apabila dilihat dari persamaan yang 

dibuatnya terdapat kesalahan penulisan persamaan yang ke-2. 

Subjek tersebut menjumlahkan antara  variabel x dan y, 
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sedangkan seharusnya dikurangi. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 3. 

 

Peneliti : Coba kamu tunjukkan kalimat matematika yang 

telah kamu buat? 

S-3 : (menunjuk lembar jawaban). 

Peneliti : Kenapa kamu tidak menuliskan permisalan dulu, 

kok langsung ketemu persamaannya ? 

S-3 : Keburu-buru pak. Biar cepat. 

 Peneliti : Coba kamu  sebutkan  variabel  x  dan  y  ini 

mewakili apa? 

S-3 : x-nya apa ya. Bilangan pak. 

Peneliti : Kalau y-nya? 

S-3 : y-nya juga bilangan pak 

Peneliti : Sama-sama bilangan? Apakah nilainya sama? 

S-3 : Belum tentu pak. Kan belum dicari.  

Peneliti : Selanjutnya untuk persamaan yang kamu tulis, 

apakah kamu yakin ini benar? (sambil menunjuk 

lembar jawaban) 

S-3 : Harus yakin pak. Yakin yakin. 

Peneliti : Coba kamu jelaskan persamaan yang kamu tulis 

ini dapatnya dari mana! 

S-3 : Persamaan 1 itu, jumlah 2 bilangan jadinya x+y, 

terus sama dengan 113. Terus selisihnya itu. Hloh 

kok tak tambah. Wah keliru ini pak. Waduh 

kesusu pak. Min ini pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 3 

tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 

3. Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek mampu menjelaskan 

permisalan dengan tepat, yaitu x merupakan bilangan 

pertama dan y merupakan bilangan kedua. Selain itu, subjek 

juga mampu menjelaskan persamaan dengan benar ketika 

diklarifikasi, yaitu persamaan 1 (x+y = 113), persamaan 2 (x-

y = 57). 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 3, dapat disimpulkan 

bahwa subjek tersebut tidak mengalami kesulitan dalam 

membuat kalimat matematika. 
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4) Soal nomor 4 

a) Subjek 12 (S-12) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-12 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

Gambar 4.17 Hasil tes tertulis S-12 soal nomor 4 Tipe B 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan permisalan dan langsung menuliskan 

persamaannya, sehingga perlu adanya klarifikasi pada saat 

wawancara. Berikut adalah hasil wawancara subjek 12. 

 

Peneliti : Coba kamu tunjukkan kalimat matematika yang 

telah kamu buat? 

S-12 : Ini pak.(menunjuk lembar jawaban). 

Peneliti : Kenapa kamu tidak menuliskan permisalan dulu, 

kok langsung ketemu persamaannya ? 

S-12 : Hehe. 

 Peneliti : Coba kamu  sebutkan  variabel  x  dan  y  ini 

mewakili apa? 

S-12 : x-nya mobil. y-nya motor. 

Peneliti : Yakin ? 

S-12 : Jumlah mobil deng. 

Peneliti : Coba kamu jelaskan persamaan yang kamu tulis 

ini dapatnya dari mana! 

S-12 : Persamaan 1 itu, mobil sama motornya ada 84, 

jadinya ditambah. Terus mobil kan rodanya 4 

kalau motor rodanya 2 jadi 4x sama 2y ditambah 

pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

12 tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

nomor 4. Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek mampu 

memjelaskan permisalan dan persamaan yang telah dibuat 

dengan benar, yaitu x = mobil dan y = motor. Persamaan 1, 
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mobil dan motor ada 84, jadinya ditambah x+y = 84. 

Persamaan 2, mobil rodanya 4 kalau motor rodanya 2 jadi 4x 

sama 2y ditambah. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan Subjek 12, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam membuat kalimat matematika. Subjek 

mampu menjelaskan jawaban yang telah ditulisnya. 

b) Subjek 18 (S-18) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-18 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

Gambar 4.18 Hasil tes tertulis S-18 soal nomor 4 Tipe B 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak menuliskan permisalan dan langsung menuliskan 

persamaannya, sehingga perlu adanya klarifikasi pada saat 

wawancara. Berikut adalah hasil wawancara subjek 18. 

 

Peneliti : Coba kamu tunjukkan kalimat matematika yang 

telah kamu buat? 

S-18 : Ini. (menunjuk lembar jawaban). 

Peneliti : Kenapa kamu tidak menuliskan permisalan dulu, 

kok langsung ketemu persamaannya ? 

S-18 : Keburu waktu pak biar cepat. Haha. 

 Peneliti : Kalau variabel  x  dan  y  ini mewakili apa? 

S-18 : x-nya mobil. y-nya motor. 

Peneliti : Yakin ? 

S-18 : Insyaa Allah. 

Peneliti : Coba kamu jelaskan persamaan yang kamu tulis 

ini dapatnya dari mana! 

S-18 : (Sambil menunjuk lembar jawabanya) mobil 

ditambah motornya kan 84. Jadi x+y=84. Terus 
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mobil kan rodanya 4 kalau motor rodanya 2 jadi 

2x sama 4y ditambah pak. 

Peneliti : Yakin? 

S-18 : Eh kayaknya ada yang keliru pak. x-nya kan 

mobil masak 2 rodanya. Eh kebalik ini pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

18 tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

nomor 4. Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek mampu 

menjelaskan permisalan dan persamaan yang telah dibuat 

dengan benar, yaitu x = mobil dan y = motor. Persamaan 1, 

mobil dan motor ada 84, jadinya ditambah x+y = 84. 

Persamaan 2, mobil rodanya 4 kalau motor rodanya 2 jadi 4x 

sama 2y ditambah. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 18, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam membuat kalimat matematika. Subjek 

mampu menjelaskan jawaban yang telah ditulisnya. 

5) Soal nomor 5 

a) Subjek 16 (S-16) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-16 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Hasil tes tertulis S-16 soal nomor 5 Tipe B 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

mampu menuliskan permisalan dan persamaannya. 



53 
 

 

Walaupun permisalan dan persamaan yang dituliskan masih 

salah, sehingga subjek perlu adanya klarifikasi. Berikut 

adalah hasil wawancara subjek 16. 

 

Peneliti : Coba kamu tunjukkan kalimat matematika yang 

telah kamu buat? 

S-16 : (menunjuk lembar jawaban). 

Peneliti : Coba saya tanya mengenai permisalan yang 

kamu lakukan ini. Ayah = p dan ibu = q. Ini 

menyatakan jumlahnya atau apanya ini? 

S-16 : (Diam sesaat) eh umurnya pak. Hehe. 

Peneliti : Yakin ? 

S-16 : Yakin pak yang ditanyakan kan juga itu 

disoalnya. 

Peneliti : Coba kamu jelaskan persamaan yang kamu tulis 

ini dapatnya dari mana! 

S-16 : Jumlah umur ibu dan ayah kan 65, maka saya 

tulis p+q=65 pak. Kalau persamaan dibawahnya 

itu selisih umur kan, berarti dikurangi ini. 

Peneliti : ada kalimat tiga tahun yang lalu ini berpengaruh 

ndak ? 

S-16 : Seharusnya ada pak, tapi saya bingung nulisnya. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

16 mengalami kesulitan dalam membuat kalimat matematika. 

Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan dalam 

membuat persamaan yang tepat, yaitu jumlah umur ibu dan 

ayah 65 (p+q = 65). Persamaan 2, itu selisih umur, berarti 

dikurangi (p-q = 7). Selain itu, dia mengakui kalau merasa 

bingung ketika membuat persamaannya. Hal tersebut 

dikarenakan subjek belum mampu mengaitkan keadaan real 

dengan kalimat matematika. Dapat dikatakan bahwa subjek 

16 belum memahami konsep. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 16, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam membuat kalimat matematika. 
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b) Subjek 15 (S-15) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-15 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

Gambar 4.20 Hasil tes tertulis S-15 soal nomor 5 Tipe B 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

mampu menuliskan permisalan dan persamaannya. 

Walaupun permisalan dan persamaan yang dituliskan masih 

salah, sehingga subjek perlu adanya klarifikasi. Berikut 

adalah hasil wawancara subjek 15. 

 

Peneliti : Coba kamu tunjukkan kalimat matematika yang 

telah kamu buat? 

S-15 : (menunjuk lembar jawaban). 

Peneliti : Ayah = x dan ibu = y. Ini menyatakan 

jumlahnya atau apanya ini? 

S-15 : Umur pak. Hehe. Ndak teliti. 

Peneliti : Yakin ? 

S-15 : Yakin pak. 

Peneliti : Coba kamu jelaskan persamaan yang kamu tulis 

ini dapatnya dari mana! 

S-15 : Tiga tahun lalu, Jumlah umur ibu dan ayah kan 

65, maka saya tulis -3x-3y=65 pak. Terus yang 

ini, selisih umur kan berarti dikurangi. x-y=7. 

Peneliti : dapatnya -3x dari mana, coba diperjelas ? 

S-15 : -3 itukan karna tiga tahun yang lalu, terus saya 

kalikan sama variabel x dan y nya pak. 

Peneliti : Yakin? 

S-15 : Yakin sih pak 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

15 mengalami kesulitan dalam membuat kalimat matematika. 

Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan dalam 

membuat persamaan yang tepat, yaitu tiga tahun lalu, jumlah 
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umur ibu dan ayah kan 65, maka -3x-3y=65. Persamaan 2, 

selisih umur berarti dikurangi. x-y=7.. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 15, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam membuat kalimat matematika. Subjek mengalami 

kekeliruan dalam membuat persamaannya, karena tidak 

mampu mengaitkan keadaan real dengan kalimat matematika. 

c. Kesulitan dalam menentukan strategi penyelesaian 

1) Soal nomor 1 

a) Subjek 1 (S-1) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-1 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Hasil tes tertulis S-1 soal nomor 1 Tipe C 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

mampu menuliskan strategi penyelesaian. Walaupun ada 

kekurangan yakni pada bagian disubstitusikan = (ii). 

Sedangkan persamaan pertama dan kedua tidak diberi simbol, 

sehingga perlu adanya klarifikasi terhadap subjek. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 1. 
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Peneliti : Kamu kan sudah mendapatkan persamaanya, 

setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-1 : Menghilangkan y-nya pak. Nanti dapat x-nya 

pak. 

Peneliti : Setelah ketemu x-nya apa yang kamu lakukan? 

S-1 : Nyari y-nya pak. 

Peneliti : Gimana caranya? 

S-1 :.Ya disubstitusikan kepersamaan kedua pak. Ini 

hlo pak. (sambil menunjuk jawaban) 

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu beri tanda pada 

jawabanmu persamaan yang pertama mana yang 

kedua mana? 

S-1 : Iya pak lupa pak. Hehe. 

Pneliti : Oh. Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-1 : Dikasih kesimpulan pak. Harga 1 pensil 2.900, 

terus harga 1 buku 3.400 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 1 

tidak mengalami kesulitan dalam menentukan strategi 

penyelesaian. Hal tersebut dibuktikan dengan subjek yang 

mampu menjelaskan runtutan penyelesaian sampai akhir, 

yaitu dimulai dari menghilangkan y-nya, sehingga dapat x-

nya dan variabel x disubstitusikan ke persamaan ii untuk 

mencari nilai y. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 1, dapat disimpulkan 

bahwa subjek tersebut tidak mengalami kesulitan dalam 

menentukan strategi penyelesaian. Subjek tersebut mampu 

untuk menjelaskan tahap-tahap penyelesaian dengan benar, 

walaupun jawabannya salah pada proses perhitungan. 

b) Subjek 21 (S-21) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-21 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 
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Gambar 4.22 Hasil tes tertulis S-21 soal nomor 1 Tipe C 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak mampu menuliskan strategi penyelesaian secara 

lengkap. Subjek langsung melakukan prosedur matematik 

pada tahap awal. Sedangkan tahap selanjutnya, subjek 

menuliskan disubstitusikan ke (i) padahal pada tahapan 

sebelumnya tidak diberi penyimbolan pada persamaan, 

sehingga subjek perlu adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 21. 

 

Peneliti : Kamu kan sudah dapat persamaanya, setelah itu 

apa yang kamu lakukan? 

S-21 : Nyari x-nya pak. 

Peneliti : Setelah itu apa? 

S-21 : x-nya disubtitusikan ke (i). 

Peneliti : (i) itu apa? 

S-21 :.Ndak tau i pak. 

Peneliti : Hla terus kenapa kamu tulis? 

S-21 : Lupa pak. Ndak tau. Hehe. 

Peneliti : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-21 : Ketemu jawabannya. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

21 mengalami kesulitan dalam menentukan strategi 

penyelesaian. Hal tersebut dibuktikan dengan subjek tidak 

mampu menjelaskan runtutan penyelesaian, yaitu ketika 

mensubstitusikan ke persamaan i, subjek tidak mampu 

menjelaskan artinya. 
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Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 21, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam menentukan strategi penyelesaian. Subjek tersebut 

tidak mampu untuk menjelaskan tahap penyelesaian dengan 

tepat. 

2) Soal nomor 2 

a) Subjek 27 (S-27) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-27 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Hasil tes tertulis S-27 soal nomor 2 Tipe C 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak mampu menuliskan strategi penyelesaian secara 

lengkap. Subjek langsung melakukan prosedur matematik 

pada tahap pertama. Sedangkan tahap keduanya, subjek 

menuliskan disubstitusikan ke (i). Padahal pada tahapan 

sebelumnya tidak diberi penyimbolan pada persamaan, 
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sehingga subjek perlu adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 27. 

 

Peneliti : Kamu kan sudah mendapatkan persamaanya, 

setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-27 : Nyari x-nya pak. 

Peneliti : Setelah itu apa lagi? 

S-27 : x = 30.000 disubtitusikan ke (i). 

Peneliti : (i) itu apa? 

S-27 : Eh apa ya?. 

Peneliti : Hla kok kamu tulis? 

S-27 : Eh. Persamaan ini pak. Dimasukin kesitu. 

(sambil menunjuk ke jawabannya) 

Peneliti : Untuk mencari apa itu? 

S-27 : Nyari y pak. 

Peneliti : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-27 : Sudah pak. 

Peneliti : Yakin Cuma itu? 

S-27 : Hla apa lagi pak? Yakin aja lah. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

27 mengalami kesulitan dalam menentukan strategi 

penyelesaian. Hal tersebut dibuktikan dengan subjek tidak 

mampu menjelaskan runtutan penyelesaian dengan tepat 

sampai akhir. Tahapan penyelesaian yang dijelaskan masih 

kurang. Subjek belum menjelaskan tahapan selanjutnya yakni 

mencari total harga 3 tiket tipe A dan harga 1 tiket tipe B. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 27, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam menentukan strategi penyelesaian. Subjek tersebut 

tidak mampu untuk menjelaskan tahap-tahap penyelesaian 

dengan tepat, karena masih ada tahapan yang belum 

dituliskan dan dijelaskan oleh subjek. 
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b) Subjek 7 (S-7) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-7 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Hasil tes tertulis S-7 soal nomor 2 Tipe C 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa 

tidak menulisakan jawaban apapun pada soal nomor 2, 

sehingga siswa perlu adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 7. 

 

Peneliti : Kenapa kok kamu kosongi jawaban soal nomor 

2 ini? 

S-7 : Bingung saya pak. 

Peneliti : Coba kamu sebutkan bingungnya dibagian mana 

saja? 

S-7 : Buat   kalimat   matematikanya   itu   lho   pak, 

ngitungnya juga mumet pak. Semua pokoknya 

bikin pusing. 

Peneliti : Apa kamu ndak memperhatikan waktu bu guru 

menjelaskan? 

S-7 : Lha Sakha ngajak ngobrol terus og pak pas guru 

jelasin. 

Peneliti : Oh, berarti kamu tidak memperhatikan waktu 

gurumu menjelaskan. 

S-7 : Ya, gitu pak.(sambil tersenyum) 

Peneliti : Kalau semisal  kamu  sudah  mengetahui 

permisalan dan persamaannya, bagaimana 

langkah-langkah penyelesaiannya? 

S-7 : Ndak tau og pak. Susah pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 7 

mengalami kesulitan dalam menentukan strategi penyelesaian 

soal nomor 2. Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek tidak 
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mampu menyebutkan langkah-langkah penyelesaian ketika 

ditanya. Ketika diklarifikasi memang benar bahwa subjek 

mengalami kesulitan dalam hal ini.  

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan Subjek 7, dapat disimpulkan 

bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan dalam 

menentukan strategi penyelesaian. Subjek tidak menuliskan 

strategi penyelesaian dan ketika diklarifikasi subjek memang 

mengalami kesulitan dalam menentukan langkah-langkah 

dalam menyelesaikan soal. Hal tersebut karena subjek tidak 

memperhatikan ketika guru menjelaskan. Subjek juga belum 

memahami konsep penyelesaian soal cerita SPLDV. 

3) Soal nomor 3 

a) Subjek 25 (S-25) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-25 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

Gambar 4.25 Hasil tes tertulis S-25 soal nomor 3 Tipe C 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa 

tidak menuliskan jawaban apapun pada soal nomor 3, 

sehingga siswa perlu adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 25. 

 

Peneliti : Kenapa kok kamu kosongi jawaban soal nomor 

3 ini? 

S-25 : Bingung saya pak. 

Peneliti : Coba kamu jelaskan bingungnya dibagian mana 

saja? 
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S-25 : Kalimat matematikanya sama seterusnya 

bingung pak. 

Peneliti : Apa kamu ndak memperhatikan waktu bu guru 

menjelaskan? 

S-25 : Ya kadang-kadang pak. 

Peneliti : Langkah-langkah penyelesiannya juga ndak bisa? 

S-25 : Ndak bisa pak, bingung. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

25 mengalami kesulitan dalam menentukan strategi 

penyelesaian. Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek tidak 

mampu menjelaskan tahapan penyelesaian jika sudah 

diketahui persamaannya. Ketika diklarifikasi memang benar 

bahwa subjek mengalami kesulitan dalam hal ini, karena 

tidak paham akan konsep penyelesaian 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis 

dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 25, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam menentukan strategi penyelesaian. Subjek tidak 

menuliskan jawaban apaun dan ketika diklarifikasi subjek 

memang mengalami kesulitan. Hal tersebut karena subjek 

tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Subjek juga 

belum memahami konsep penyelesaian soal cerita SPLDV. 

b) Subjek 3 (S-3) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-3 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 
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Gambar 4.26 Hasil tes tertulis S-3 soal nomor 3 Tipe C 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak mampu menuliskan strategi penyelesaian secara 

lengkap. Subjek langsung melakukan prosedur matematik 

pada tahap awal. Sedangkan tahap selanjutnya, subjek 

menuliskan disubstitusikan ke (ii) padahal pada tahapan 

sebelumnya tidak diberi penyimbolan pada persamaan, 

sehingga subjek perlu adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 3. 

 

Peneliti : Kamu kan sudah mendapatkan persamaanya, 

setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-3 : Mengeliminir x pak. 

Peneliti : Yakin ? 

S-3 : Yakin pak. 

Peneliti : Setelah ketemu x-nya apa yang kamu lakukan 

S-3 : Nyari y-nya pak. Disubstitusikan kepersamaan 

kedua pak. Ini hlo pak. (sambil menunjuk 

jawaban) 

Peneliti : Oh. Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-3 : Dikasih kesimpulan pak. Bilangannya 29 sama 

28 ketemunya. 

Peneliti : Kok ndak kamu tulis dengan jelas 

kesimpulannya? 

S-3 : Lupa pak, keburu-buru tadi. 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 3 

tidak mengalami kesulitan dalam menentukan strategi 

penyelesaian. Hal tersebut dibuktikan dengan subjek yang 

mampu menjelaskan runtutan penyelesaian sampai akhir, 

yaitu mencari x dengan mengeliminasi y dan mencari y 

dengan mensubtitusikan variabel x ke salah satu persamaan. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 3, dapat disimpulkan 

bahwa subjek tersebut tidak mengalami kesulitan dalam 

menentukan strategi penyelesaian. Subjek tersebut mampu 

menjelaskan tahap-tahap penyelesaian dengan benar. 

4) Soal nomor 4 

a) Subjek 12 (S-12) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-12 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Hasil tes tertulis S-12 soal nomor 4 Tipe C 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak mampu menuliskan strategi penyelesaian dengan jelas. 

Subjek menuliskan disubstitusikan ke (i). Padahal pada 

tahapan sebelumnya tidak diberi penyimbolan pada 
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persamaan, sehingga subjek perlu adanya klarifikasi. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan subjek 12. 

 

Peneliti : Kamu kan sudah mendapatkan persamaanya, 

setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-12 : Mengeliminir x pak. 

Peneliti : Yakin? 

S-12 : Ya pak. 

Peneliti : Setelah ketemu x-nya apa yang kamu lakukan 

S-12 : x disubstitusikan ke (i). 

Peneliti : Ke (i) maksudnya apa? 

S-12 : Persamaan ini pak. (sambil menunjuk ke lembar 

jawaban) 

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu beri tanda pada 

jawabanmu persamaan yang pertama mana yang 

kedua mana? 

S-12 : Iya pak lupa pak. Hehe. 

Peneliti : Oh. Cuma itu tahapannya? 

S-12 : Disimpulkan pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

12  tidak mengalami kesulitan dalam menentukan strategi 

penyelesaian. Hal tersebut dibuktikan dengan subjek mampu 

menjelaskan strategi penyelesaian, yaitu mencari x dengan 

mengeliminasi y dan mencari y dengan mensubtitusikan 

variabel x ke salah satu persamaan (i), kemudian disimpulkan. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 12, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam menentukan strategi penyelesaian. Subjek 

tersebut mampu untuk menjelaskan tahap-tahap penyelesaian 

dengan benar, walaupun jawabannya salah pada proses 

perhitungan. 

b) Subjek 18 (S-18) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-18 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran). 
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Gambar 4.28 Hasil tes tertulis S-18 soal nomor 4 Tipe C 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak mampu menuliskan strategi penyelesaian dengan jelas, 

sehingga perlu adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 18. 

 

Peneliti : Kamu kan sudah mendapatkan persamaanya, 

setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-18 : Eliminir x. 

Peneliti : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-18 : Eliminir y. 

Peneliti : Setelah itu? 

S-18 : Ketemu jawabannya pak.  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

18 tidak mengalami kesulitan dalam menentukan strategi 

penyelesaian. Hal tersebut dibuktikan dengan subjek yang 

mampu menjelaskan runtutan penyelesaian sampai akhir, 
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yaitu dimulai dengan mengeliminir x, kemudian 

mengeliminir y dan menyimpulkan. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 18, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam menentukan strategi penyelesaian. Subjek 

tersebut mampu untuk menjelaskan tahap-tahap penyelesaian 

dengan benar. 

5) Soal nomor 5 

a) Subjek 16 (S-16) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-16 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

G 

 

 

Gambar 4.29 Hasil tes tertulis S-16 soal nomor 5 Tipe C 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak mampu menuliskan strategi penyelesaian dengan jelas, 

sehingga subjek perlua adanya klarifikasi. Berikut adalah 

hasil wawancara subjek mengenai kesalahan yang dilakukan 

saat mengerjakan soal ini. 

 

Peneliti : Kamu kan sudah mendapatkan persamaanya, 

setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-16 : Eliminir q. 

Peneliti : Kok ndak kamu tulis eliminir q di jawabanmu? 

S-16 : Oh iya pak, lupa. 
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Peneliti : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-16 : p=36, disubstitusikan ke (i). 

Peneliti : (i) itu apa? Kok ndak dijelaskan di jawabanmu. 

S-16 : Persamaan ini pak. (sambil menunjuk lembar 

jawabanya). Lupa lagi pak. 

Peneliti : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-16 : Ketemu jawabannya pak.  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

16 tidak mengalami kesulitan dalam menentukan strategi 

penyelesaian. Hal tersebut dibuktikan dengan subjek yang 

mampu menjelaskan runtutan penyelesaian sampai akhir, 

yaitu dengan mengeliminir q dan menyubstitusikan p 

kepersamaan lain, sehingga diperoleh nilai q dan 

menyimpulkannya. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 16, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam menentukan strategi penyelesaian. Subjek 

tersebut mampu untuk menjelaskan tahap-tahap penyelesaian 

dengan benar. 

b) Subjek 15 (S-15) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-15 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 
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Gambar 4.30 Hasil tes tertulis S-15 soal nomor 5 Tipe C 

Hasil jawaban subjek tersebut menunjukkan bahwa subjek 

tidak mampu menuliskan strategi penyelesaian dengan jelas, 

sehingga perlu adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil 

wawancara subjek mengenai kesalahan yang dilakukan saat 

mengerjakan soal ini. 

 

Peneliti : Kamu kan sudah mendapatkan persamaanya, 

setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-15 : Eliminir x. 

Peneliti : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-15 : p=36, disubstitusikan ke (ii). 

Peneliti : (ii) itu apa? 

S-15 : Persamaan ini pak. (sambil menunjuk lembar 

jawabanya) 

Peneliti : Kenapa kok tidak kamu tuliskan permisalannya? 

S-15 : Lupa pak. 

Peneliti : Setelah itu apa yang kamu lakukan? 

S-15 : Ketemu jawabannya pak.  

Peneliti : coba kamu tunjukkan mana kesimpulanmua. 

S-15 : ini pak y kan ibu 86, ayahnya 93 umurnya. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

15 tidak mengalami kesulitan dalam menentukan strategi 

penyelesaian. Hal tersebut dibuktikan dengan subjek yang 

mampu menjelaskan runtutan penyelesaian sampai akhir 

yaitu dengan mengeliminir q dan menyubstitusikan p 
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kepersamaan lain, sehingga diperoleh nilai q dan 

menyimpulkannya. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 15, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam menentukan strategi penyelesaian. Subjek 

tersebut mampu untuk menjelaskan tahap-tahap penyelesaian 

dengan benar. 

 

d. Kesulitan dalam melakukan prosedur matematik 

1) Soal nomor 1 

a) Subjek 1 (S-1) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-1 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Hasil tes tertulis S-1 soal nomor 1 Tipe D 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

kesalahan dalam melakukan perhitungan, yaitu 45.600 -

56.000 = -11.600. Pada tahap menyubstitusikan x=2.650 

sedangkan yang benar adalah x=2.900, sehingga perlu adanya 
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klarifikasi. Berikut adalah hasil wawancara siswa mengenai 

kesalahan yang dilakukan saat mengerjakan soal ini. 

 

Peneliti : Coba kamu jelaskan proses perhitunganmu ini? 

S-1 : Maksudnya? 

Peneliti : Kamu sudah yakin dengan jawabanmu? 

S-1 : Sedikit pak 

Peneliti : Coba hitung 45.600-56.000 hasilnya berapa? 

S-1 : Bentar pak (sambil menghitung). -11.400. 

Peneliti : Kenapa ini -11.600. 

S-1 : Oh, iya salah pak. 

Peneliti : Ini x yang kamu substitusikan ke persamaan ke-

2 kok 2.650? 

S-1 : Eh, iya pak keliru lagi. Hehe. 

Peneliti  : Kesimpulannya apa ini? 

S-1 : Harga 1 pensil 2.900. Harga 1 buku 3.400.  

Peneliti : Lantas, kesimpulan yang kamu peroleh kiri-kira 

sudah sesuai dengan yang ditanyakan belum? 

S-1 : Sudah pak, tapi salah ngitung tadi. Susah pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 1 

mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur matematik. 

Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek salah dalam melakukan 

perhitungan, yaitu 45.600 -56.000 = -11.600. Pada tahap 

menyubstitusikan x=2.650 sedangkan yang benar adalah 

x=2.900. Ketika diklarifikasi memang benar bahwa subjek 

mengalami kesulitan dalam hal ini.  

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan Subjek 1, dapat disimpulkan 

bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan 

prosedur matematik, karena kurang teliti dalam melakukan 

perhitungan. 

b) Subjek 21 (S-21) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-21 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 
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Gambar 4.32 Hasil tes tertulis S-21 soal nomor 1 Tipe D 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

kesalahan dalam melakukan perhitungan, yaitu 30.400 -

22.400 = 2.000. Pada tahap menyubstitusikan x=2.000 tidak 

dilakukan perhitungan untuk tahapan selanjutnya, sehingga 

perlu adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil wawancara 

siswa mengenai kesalahan yang dilakukan saat mengerjakan 

soal ini. 

 

Peneliti : Coba kamu jelaskan proses perhitunganmu ini? 

S-21 : (diam) 

Peneliti : Ini 4x=2000, kok bisa? 

S-21 : 8000 itu pak. 

Peneliti : Kenapa kamu tidak menuliskan cara mencari 

variabel y-nya? 

S-21 : Lupa caranya pak. 

Peneliti  : Kesimpulannya apa ini? 

S-21 : Harga 1 pensil 2.000. Harga 1 buku 2.240.  

Peneliti : Dapat kesimpulan ini dapat dari mana? 

S-21 : Ngawur pak. Hehe. Susah. 

Peneliti : Lantas, kesimpulan yang kamu peroleh kiri-kira 

sudah sesuai dengan yang ditanyakan belum? 

S-21 : Nyarinya kan harga 1 pensil sama 1 buku, jadi 

ya benar. Tapi tak awur yang bukunya. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

21 mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur 

matematik. Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek salah 

dalam melakukan perhitungan. Ketika diklarifikasi memang 
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benar bahwa subjek mengalami kesulitan dalam hal ini dan 

tidak menuliskan cara pada saat mencari nilai y, tetapi 

langsung menyimpulkan dengan cara tidak jelas.  

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan Subjek 21, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam melakukan prosedur matematik. Karena subjek 

mengalami kesalahan dalam perhitungan baik pada tes 

tertulis maupun ketika wawancara tidak mampu menjelaskan. 

2) Soal nomor 2 

a) Subjek 27 (S-27) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-27 secara lengkap dapat dilihat pada 

l

a

m

p

i

r

a

n

) 

 

 

Gambar 4.33 Hasil tes tertulis S-27 soal nomor 2 Tipe D 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

kesalahan, yaitu tahap awal subjek mengeliminasi x, tetapi 

pada tahap perhitungan variabel x masih ada, 7x=210.000, 

seharusnya 7y=210.000, sehingga perlu adanya klarifikasi. 
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Berikut adalah hasil wawancara siswa mengenai kesalahan 

yang dilakukan saat mengerjakan soal ini. 

 

Peneliti : Coba kamu jelaskan proses perhitunganmu ini? 

S-27 : Gimana ya. Hehe. 

Peneliti : Dapatnya 7x dari mana ini? 

S-27 : Eh, y itu pak keliru. Itu kan atasnya y dikurangi 

8y pak. Mungkin nyorekku terlalu panjang jadi 

kayak huruf x. Hehe. 

Pneliti : Terus 80.000-290.000 ini berapa? 

S-27 : 210.000 pak. 

Peneliti : Yakin? 

S-27 : Yakin pak. 

Peneliti : y=80.000-60.000, kok bisa? 60.000 nya dapat 

dari mana? 

S-27 : Ndak tau pak. Kok bisa ya. 

Peneliti  : Kesimpulannya apa ini? 

S-27 : Harga tiket A 30.000. Harga tiket B 20.000.  

Peneliti : Lantas, kesimpulan yang kamu peroleh kiri-kira 

sudah sesuai dengan yang ditanyakan belum? 

S-27 : Kayaknya sudah. Tapi jawabannya salah. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

27 mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur 

matematik. Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek salah 

dalam melakukan perhitungan. Ketika diklarifikasi memang 

benar bahwa subjek mengalami kesulitan, karena belum bisa 

melakukan perhitungan dengan benar dan kurang teliti dalam 

mengerjakan, yaitu tahap awal subjek mengeliminasi x, tetapi 

pada tahap perhitungan variabel x masih ada, 7x=210.000, 

seharusnya 7y=210.000 dan tahap selanjutnya y=80.000-

60.000, angka 60.000 tidak jelas asal usulnya ketika 

diklarifikasi.  

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan Subjek 27, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam melakukan prosedur matematik, karena subjek 
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mengalami kesalahan dalam perhitungan baik pada tes 

tertulis maupun ketika wawancara. 

b) Subjek 7 (S-7) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-7 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Hasil tes tertulis S-7 soal nomor 2 Tipe D 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa 

tidak menulisakan jawaban apapun pada soal nomor 2. 

Sehingga perlu adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 7. 

 

Peneliti : Kenapa kok kamu kosongi jawaban soal nomor 

2 ini? 

S-7 : Bingung saya pak. 

Peneliti : Coba kamu sebutkan bingungnya dibagian mana 

saja? 

S-7 : Buat   kalimat   matematikanya   itu   lho   pak, 

ngitungnya juga mumet pak. Semua pokoknya 

bikin pusing. 

Peneliti : Apa kamu ndak memperhatikan waktu bu guru 

menjelaskan? 

S-7 : Lha Sakha ngajak ngobrol terus og pak pas guru 

jelasin. 

Peneliti : Oh, berarti kamu tidak memperhatikan waktu 

gurumu menjelaskan. 

S-7 : Ya, gitu pak.(sambil tersenyum) 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 7 

mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur matematik. 

Hal tersebut dibuktikan ketika diklarifikasi memang benar 

bahwa subjek mengalami kesulitan dalam hal ini. Bahkan dia 
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mengklarifikasi bahwa  diseluruh tahap penyelesaiaan 

mengalami kesulitan.  

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan Subjek 7, dapat disimpulkan 

bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan 

prosedur matematik. Subjek tidak menuliskan jawaban apaun 

dan ketika diklarifikasi subjek memang mengalami kesulitan 

dalam melakukan prosedur matematik Hal tersebut karena 

subjek tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan, 

sehingga berdampak pada pemahaman konsep. 

3) Soal nomor 3 

a) Subjek 25 (S-25) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-25 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

Gambar 4.35 Hasil tes tertulis S-25 soal nomor 3 Tipe D 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa 

tidak menulisakan jawaban apapun pada soal nomor 2, 

sehingga perlu adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan subjek 25. 

 

Peneliti : Kenapa kok kamu kosongi jawaban soal nomor 

3 ini? 

S-25 : nggak tau caranya pak. 

Peneliti : Coba kamu sebutkan bingungnya dibagian mana 

saja? 

S-25 : Buat   kalimat   matematikanya   itu   lho   pak, 

ngitungnya juga mumet pak.   

Peneliti : Apa kamu ndak memperhatikan waktu bu guru 

menjelaskan? 
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S-25 : Ya kadang-kadang pak. 

Peneliti : Oh, berarti kamu tidak memperhatikan waktu 

gurumu menjelaskan. 

S-25 : Ya, gitu pak.(sambil tersenyum) 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

25 mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur 

matematik. Hal tersebut dibuktikan ketika diklarifikasi 

memang benar bahwa subjek mengalami kesulitan dalam hal 

ini. Bahkan dia mengklarifikasi bahwa  diseluruh tahap 

penyelesaiaan mengalami kesulitan.  

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis 

dan hasil wawancara peneliti dengan subjek 25, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam melakukan prosedur matematik. Subjek tidak 

menuliskan jawaban apaun dan ketika diklarifikasi subjek 

memang mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur 

matematik Hal tersebut karena subjek tidak memperhatikan 

ketika guru menjelaskan, sehingga berdampak pada 

pemahaman konsep. 

b) Subjek 3 (S-3) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-3 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Hasil tes tertulis S-3 soal nomor 3 Tipe D 
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Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa 

jawaban siswa salah karena persamaan yang dituliskan salah. 

Kesimpulan yang dituliskan oleh siswa pun kurang jelas, 

sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut. Siswa tersebut 

terindikasi mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur 

matematik. Berikut adalah hasil wawancara siswa mengenai 

kesalahan yang dilakukan saat mengerjakan soal ini. 

 

Peneliti : Kamu sudah yakin dengan jawabanmu? 

S-3 : Ndak yakin, kalimat matematikanya kan salah. 

Peneliti : Coba kamu jelaskan proses perhitunganmu ini? 

S-3 : Ini kan 2 persamaan saya kurangkan. x 

dikurangi x habis. y kurangi y. Eh kok 2y ya. 

Habis no seharuse. Wah kebawah salah semua 

pak. 

Peneliti  : Kesimpulannya apa ini? 

S-3 : Hp nya 29 dan 28 

Peneliti : Kesimpulan yang kamu peroleh kira-kira sudah 

sesuai dengan yang ditanyakan belum? 

S-3 : Belum. Jawabannya salah ngitung pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 3 

mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur matematik. 

Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek salah dalam melakukan 

perhitungan dan menentukan kesimpulan yang jelas, yaitu 

kesimpulan yang dijelaskan subjek himpunan 

penyelesaiannya 29 dan 28 tanpa diketahui maksud dari yang 

dituliskan. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 3, dapat disimpulkan 

bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan 

prosedur matematik, karena pada tahap klarifikasi subjek 

tidak mampu melakukan prosedur matematik yang benar. 
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4) Soal nomor 4 

a) Subjek 12 (S-12) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-12 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Hasil tes tertulis S-12 soal nomor 4 Tipe D 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

kesalahan dalam perhitungan y=84-36 seharusnya dituliskan 

denagn y=84-26, sehingga perlu adanya klarifikasi. Berikut 

adalah hasil wawancara siswa mengenai kesalahan yang 

dilakukan saat mengerjakan soal ini. 

 

Peneliti : Coba kamu jelaskan proses perhitunganmu ini? 

S-12 : (diam) 

Peneliti : x= 52x26, maksudnya? (Sambil menunjuk 

lembar jawaban) 

S-12 : 26 aja itu pak. 

Peneliti : 36 dapatnya dari mana ini? (Sambil menunjuk 

lembar jawaban) 

S-12 : Eh iya pak salah, waduh setelahnya salah no. 

Kurang teliti pak. 

Peneliti  : Kesimpulannya apa ini? 

S-12 : motor 26 mobil 48.  

Peneliti : Kesimpulan yang kamu peroleh kiri-kira sudah 

sesuai dengan yang ditanyakan belum? 

S-12 : Kan nyari banyak mobil sama motor. 

Jawabannya salah tapi. Hehe. 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

12 mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur 

matematik. Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek salah 

dalam melakukan perhitungan. Subjek menuliskan 36 yang 

seharusnya 26, sehingga terjadi kesalahan pada perhitungan 

selanjutnya dan kesimpulan yang didapatkan juga salah 

karena perhitungan salah. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 12, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam melakukan prosedur matematik, karena subjek kurang 

teliti dalam melakukan perhitungan 

b) Subjek 18 (S-18) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-18 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Hasil tes tertulis S-18 soal nomor 4 Tipe D 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa 

kesimpulan yang ditulis kurang jelas, karena x yang ditulis 

menyimbolkan mobil, seharusnya motor, sehingga perlu 
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adanya klarifikasi. Berikut adalah hasil wawancara siswa 

mengenai kesalahan yang dilakukan saat mengerjakan soal 

ini. 

 

Peneliti : Coba kamu jelaskan proses perhitunganmu ini? 

S-18 : (diam) 

Peneliti : -148 dapat darimana? (Sambil menunjuk lembar 

jawaban) 

S-18 : 168-220 aja itu pak. 

Peneliti : Yakin? 

S-18 : Yakin pak. 

Peneliti : ini angka 160 ya, terus bawahnya kok bisa 116 

S-18 : Eh, iya ik. Salah nulis paling pak. Kurang teliti. 

Peneliti  : Kesimpulannya apa ini? 

S-18 :.Jumlah mobil 58, motor 74   

Peneliti : Kesimpulan yang kamu peroleh kiri-kira sudah 

sesuai dengan yang ditanyakan belum? 

S-18 : Sudah. Tapi jawabanku salah ngitung, hehe. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

18 mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur 

matematik. Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek 

menyimbolkan x=58 yang diartikan mobil, seharusnya motor. 

dan sebaliknya y=74  yang diartikan motor, seharusnya mobil. 

 Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek 18, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam melakukan prosedur matematik, karena subjek 

mengalami kesalahan dalam melakukan menyimpulkan 

ketika diklarifikasi. 

5) Soal nomor 5 

a) Subjek 16 (S-16) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-16 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 
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       Gambar 4.39 Hasil tes tertulis S-16 soal nomor 5 Tipe D 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

kesalahan dalam membuat kalimat matematika, sehingga 

tahapan selanjutnya juga salah, yaitu p+q=65, seharusnya (p-

3)+(q-3)=65, sehingga tahapan selanjutnya ikut salah dan 

ditahap kesimpulan kurang jelas maksudnya. Berikut adalah 

hasil wawancara siswa mengenai kesalahan yang dilakukan 

saat mengerjakan soal ini. 

 

Peneliti : Coba kamu jelaskan proses perhitunganmu ini? 

S-16 : Ini saya jumlah pak biar q nya hilang, trus 

ketemu p nya dari 72 dibagi2 tak pindah ruas. 

Peneliti : Terus lanjutkan! 

S-16 : p nya kan ketemu 36, terus tak masukin sini, 

dipindah ruas to terusmin to pak, nah ketemu q 

nya. 

Peneliti  : Kesimpulannya apa ini? 

S-16 : Ayah 36, Ibu 29.  

Peneliti : Kesimpulan yang kamu peroleh kiri-kira sudah 

sesuai dengan yang ditanyakan belum? 

S-16 : Kalimat matematikanya aja salah paling ini juga 

salah pak. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

16 mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur 
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matematik. Hal tersebut dibuktikan bahwa subjek tidak 

menjelaskan kesimpulan dengan tepat. Padahal kesimpulan 

yang sebenarnya adalah umurnya,  bukan subjek dalam 

soalnya. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan Subjek 16, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam melakukan prosedur matematik. Subjek 

mengklarifikasi dengan jelas dalam membuat kesimpulan. 

b) Subjek 15 (S-15) 

Hasil tes tertulis dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

(Hasil tes tertulis S-15 secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Hasil tes tertulis S-15 soal nomor 5 Tipe D 

Hasil jawaban siswa tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

kesalahan dalam membuat kalimat matematika, yaitu -3x-

3y=65, seharusnya (x-3)+(y-3)=65, sehingga tahapan 

selanjutnya ikut salah dan ditahap kesimpulan tidak 

dituliskan. Berikut adalah hasil wawancara siswa mengenai 

kesalahan yang dilakukan saat mengerjakan soal ini. 
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Peneliti : Kamu sudah yakin dengan jawabanmu? 

S-15 : Kayaknya. Hehe. 

Peneliti : Coba kamu jelaskan proses perhitunganmu ini? 

S-15 : Ini saya kali 3 karena belum sama, terus tak 

jumlah pak trus ketemu y nya sama dengan 86, 

trus saya masukin ke persamaan ini x nya ketemu. 

Peneliti  : Kesimpulannya apa ini? 

S-15 : ayah 93, ibu 86.  

Peneliti : Kesimpulan yang kamu peroleh kiri-kira sudah 

sesuai dengan yang ditanyakan belum? 

S-15 : Belum saya kasih kesimpulan pak. Kurang teliti 

aku. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

15 mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur 

matematik. Subjek mengalami kesalahan dalam melakukan 

perhitungan secara tertulis maupun ketika diklarifikasi yaitu 

pengurangan antara -3y+(-3y)=y, seharusnya -6y. Pada tahap 

kesimpulan tidak dituliskan oleh subjek, hal tersebut karena 

siswa kurang teliti. 

Berdasarkan triangulasi dari hasil jawaban tes tertulis dan 

hasil wawancara peneliti dengan Subjek 15, dapat 

disimpulkan bahwa subjek tersebut mengalami kesulitan 

dalam melakukan prosedur matematik. Subjek mengalami 

kesalahan dalam melakukan perhitungan dan kurang teliti. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes tertulis dan wawancara 

terhadap siswa. Peneliti mendapatkan data untuk mendeskripsikan bagaimana 

kesulitan yang dialami siswa. Data tersebut digunakan untuk menyusun 

informasi yang diperoleh mengenai kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 

sistem persamaan linear dua variabel yang ditinjau dari aspek memahami 

masalah, aspek membuat kalimat matematika, aspek menentukan strategi 

penyelesaian, dan aspek melakukan prosedur matematik. 
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Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem 

persamaan linear dua variabel ditinjau dari aspek memahami masalah. Siswa 

mengalami kesalahan dalam menuliskan informasi dari soal secara tepat dan 

lengkap. Walaupun tidak menuliskan informasi yang ada pada soal, bukan 

berarti siswa tersebut mengalami kesulitan pada aspek  ini. Hal tersebut 

dibuktikan dengan subjek 25 mampu mengemukakan secara lisan informasi 

yang terkandung dalam soal ketika diwawancara secara tepat. Subjek tidak 

menuliskan yang diketahui dan ditanyakan disebabkan oleh faktor guru yang 

mengampu, tidak membiasakan siswa menuliskan informasi yang terkandung 

dalam soal terlebih dahulu. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ruhyana 

(2016) yang menyimpulkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami masalah ketika tidak rutin dalam berlatih mengerjakan soal. 

Berdasarkan penelitiannya siswa yang rutin dalam berlatih cenderung 

mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak 

rutin berlatih. Selain faktor guru, faktor siswa itu sendiri juga dapat 

mempengaruhi, yakni informasi yang disampaikan tidak lengkap dikarenakan 

siswa kurang teliti dalam memahami masalah yang ada disoal. 

Kesulitan dalam memahami masalah dialami oleh siswa ketika 

menyelesaikan soal nomor 1 dan 2. Selain nomor tersebut siswa mampu 

menjelaskan dengan lengkap informasi pada soal. Letak kesulitan siswa pada 

soal nomor 1 dan 2 adalah siswa kurang teliti dalam memahami masalah, 

sehingga terlewatkan beberapa poin penting yang tidak disebutkan oleh siswa. 

Siswa cenderung tertuju pada kalimat yang mengandung angka-angka, 

sehingga terlewatkan pesan yang ingin disampaikan dalam soal ini bahwa 

waktu, tempat, dan jenis barang dapat mempengaruhi harga barang. Guru 

juga tidak membiasakan siswa menuliskan informasi pada soal terlebih 

dahulu. Selain itu, tingkat kesulitan soal juga berpengaruh terhadap kesulitan 

pengerjaan. 

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem 

persamaan linear dua variabel ditinjau dari aspek membuat kalimat 

matematika. Siswa mengalami kesalahan dalam membuat permisalan dan 



86 
 

 

mengubah kalimat pada soal menjadi persamaan. Kesulitan dalam membuat 

permisalan dialami siswa pada soal nomor 2, sedangkan letak kesulitan 

membuat persamaan terdapat pada soal nomor 3 dan 5. Selain nomor yang 

peneliti sebutkan, siswa mengalami kesalahan pada saat tes tertulis, tetapi 

saat wawancara siswa mampu mengklarifikasi dengan jawaban yang benar.  

Letak kesulitan membuat permisalan untuk soal nomor 2 adalah siswa 

mengalami kesulitan dalam hal membuat permisalan dengan menyebutkan 

nama barang sebagai variabel, sedangkan yang benar adalah memisalkan 

harga barang sebagai variabel tertentu. Hal tersebut dikarenakan siswa kurang 

teliti dan lebih fokus terhadap barangnya dari pada dengan yang ditanyakan. 

Selain itu, siswa juga tidak mampu mengaitkan keadaan real dengan kalimat 

matematika yang sesuai. Hal serupa terjadi pada penelitian yang dilakukan 

oleh Hadi (2017), kesulitan yang dialami siswa dalam aspek membuat 

kalimat matematika yakni siswa belum cukup memiliki gambaran yang jelas 

khususnya cara mengaitkan keadaan real dalam kehidupan sehari-hari dengan 

kalimat matematika. Selain itu, ada pula siswa yang tidak menuliskan 

permisalan tetapi ketika diklarifikasi mampu menyebutkannya dengan benar.  

Letak kesulitan dalam membuat permisalan untuk nomor 5 adalah 

siswa memisalkan ayah dan ibu sebagai variabel, sedangkan yang benar 

adalah umur ayah dan umur ibu yang mewakili variabelnya. Ketika 

diklarifikasi, ada siswa yang mampu menyebutkan jawaban yang benar dan 

ada pula siswa yang tidak  mampu. 

Letak kesulitan nomor 3 dalam membuat persamaan adalah siswa 

melakukan kesalahan dalam menuliskan tanda positif pada persaman x-y=57. 

Karena yang diketahui adalah selisih, seharusnya dituliskan dengan tanda 

negatif. Hal tersebut terjadi karena siswa kurang teliti dalam menyelesaikan 

soal.  Letak kesulitan nomor 5 dalam membuat persamaan adalah siswa 

melakukan kesalahan dalam menafsirkan kalimat tiga tahun yang lalu. Ada 

siswa yang tidak menggunakannya dalam merumuskan persamaan dan ada 

pula yang menggunakanya tetapi tidak tepat, sehingga mengalami kesalahan. 

Ketika diwawancarai siswa juga masih bingung untuk merumuskan jawaban 
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yang benar. Hal tersebut terjadi karena siswa tidak mampu mengaitkan 

keadaan real dengan kalimat matematika dan dapat dikatakan siswa tidak 

memahami konsep penyelesaian soal cerita sistem persamaan linear dua 

variabel. Siswa juga tidak teliti dan tidak paham konsep penyelesaian soal 

cerita SPLDV. 

Kesulitan dialami siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan 

linear dua variabel ditinjau dari aspek menentukan strategi penyelesaian. 

Kesalhan pada aspek ini berupa salah dalam memberi keterangan tahapan 

penyelesaian. Walaupun ada siswa yang tidak menuliskan keterangan pada 

jawabannya, belum tentu ia mengalami kesulitan ketika diwawancarai. Hal 

tersebut dijumpai pada S-1, S-3, S-12 S-18, S-16, dan S-15. Subjek tersebut 

mampu menjelaskan strategi penyelesaiannya. Selain subjek tersebut masih 

mengalami kesulitan dalam menjelaskan strategi penyelesaian, sehingga 

dapat dikatakan bahwa menentukan strategi penyelesaian yang tepat salah 

satunya tergantung pada tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. 

Kuantitas latihan yang dilakukan setiap siswa juga tidak sama, sehingga akan 

berdampak pada pemahaman konsep yang mudah terlupakan.  Hal serupa 

juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Komarudin (2016), kesulitan 

dalam menyusun strategi penyelesaian dialami siswa dipengaruhi oleh 

kuantitas latihan soal yang berdampak pada kemampuan menyusun strategi 

penyelesaian dengan benar. 

Kesulitan dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem 

persamaan linear dua variabel ditinjau dari aspek melakukan prosedur 

matematik. siswa yang salah dalam  menuliskan proses perhitungan dan 

dalam membuat kesimpulan. Pada aspek ini membutuhkan ketelitian tinggi, 

kesalahan menghitung diawal akan berakibat fatal pada perhitungan 

selanjutnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa mengalami 

kesalahan secara tertulis maupun secara lisan ketika diwawancarai mengenai 

perhitungan yang telah dituliskannya pada lembar jawaban karena kurang 

teliti dan terburu-buru ketika mengerjakan. Selain itu, ada beberapa siswa 

yang masih mengalami kesulitan dalam menentukan kesimpulan. Hal serupa 
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terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Farida (2015), siswa mengalami 

kesulitan melakukan prosedur matematika yang benar berupa kurang teliti 

dan terburu-buru ketika melakukan perhitungan dan tidak mengecek ulang 

jawabannya. Selain itu pada penelitian yang telah dilakukan Al Jupri (2014) 

menyimpulkan bahwa salah satu kesulitan dalam melakukan prosedur 

matematik berupa kesulitan dalam melakukan perhitungan. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan, memiliki beberapa keterbatasan dalam 

proses penelitian diantaranya yaitu sebagai berikut. 

1. Peneliti hanya membahas tentang kesulitan yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 

dua variabel pada kelas VIII di SMP  Muhammadiyah 5 Surakarta. 

2. Penelitian ini hanya mengambil pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel dengan permasalahan berbentuk cerita. 

3. Kesulitan pada penelitian ini hanya membahas tentang kesulitan pada 

aspek memahami masalah, aspek membuat kalimat matematika, aspek 

menentukan strategi penyelesaian, dan aspek melakukan prosedur 

matematik. 

 


