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KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA DALAM 

MENYELESAIKAN SOAL CERITA ALJABAR  

DITINJAU DARI PERBEDAAN GENDER 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita aljabar berdasarkan langkah Polya ditinjau 

dari perbedaan gender. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan 

mengambil 6 subjek kelas VII F SMPN 2 Mojolaban. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi hasil ulangan dan 

wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dengan cara 

membandingkan dokumentasi hasil ulangan dengan hasil wawancara. Berdasarkan 

analisis data dan pembahasan diperoleh : (1) Memahami masalah : siswa perempuan 

maupun laki-laki dengan kemampuan tinggi dapat memahami masalah, siswa 

perempuan dengan kemampuan sedang dapat memahami masalah pada soal nomor 1 

dan 2. Siswa laki-laki dengan kemampuan rendah dapat memahami masalah pada 

soal nomor 2 dan 3. (2) Membuat perencanaan : siswa laki-laki dan perempuan 

dengan kemampuan tinggi serta siswa perempuan berkemampuan sedang dapat 

merencanakan penyelesaian dengan baik. Siswa laki-laki dengan kemampuan sedang 

dapat merencanakan penyelesaian soal nomor 1 dan 3. Siswa laki-laki dengan 

kemampuan rendah dapat merencanakan penyelesaian pada soal nomor 1. (3) 

Melaksanakan : dilakukan oleh siswa laki-laki maupun perempuan dengan 

kemampuan tinggi. Siswa dengan kemampuan sedang dapat melaksanakan 

pemecahan pada soal nomor 2 dan 3 sedangkan perempuan pada nomor 3. Siswa 

laki-laki dan perempuan dengan kemampuan rendah hanya dapat melaksanakan 

pemecahan pada satu nomor soal. (4) Melihat kembali : siswa laki-laki dan 

perempuan dengan kemampuan tinggi dapat melihat kembali pada semua nomor 

soal. Siswa laki-laki dan perempuan dengan kemampuan sedang dapat melihat 

kembali 2 nomor. Siswa perempuan dengan kemampuan rendah dapat melihat 

kembali pada satu nomor soal, sedangkan siswa laki-laki dengan kemampuan yang 

sama tidak dapat melihat kembali jawaban. 

 

Kata Kunci : Aljabar, Gender, Pemecahan Masalah, Polya. 

Abstract 

This study aims to describe the student’s problem solving ability of in resolving 

equation of the algebra story by step Polya terms of gender differences. This type of 

research is descriptive qualitative, with taking of six subjects of class VII F. Data 

collection techniques used in this study was the documentation of test results and 

interviews. Data validation was done by triangulation technique by comparing the 

documentation of test results with the results of interviews. Based on the analysis and 

discussion of data obtained: (1) Understand the problem: girls and boys with high 

ability to understand the issues, female students with the ability of being able to 
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understand the problem in a matter of numbers 1 and 2. Male students with low 

ability to understand problem in a matter of numbers 2 and 3. (2) Make a plan: boys 

and girls with high capability and ability of female students being able to plan the 

completion of the well. Male students with the ability of being able to plan the 

completion of Question 1 and 3. The male students with lower ability can only be 

planned completion in Question 1. (3) Implement: performed by boys and girls with 

high ability. Students with the ability of being able to implement the solution to the 

problem number 2 and 3, while women on number 3. Students are men and women 

with low ability can only perform at a number of problem-solving. (4) Look back: 

boys and girls with high ability to look back at all the numbers matter. Boys and girls 

with the ability of being able to look back two numbers. Women with low ability 

students can look back on a number of problems, while male students with similar 

capabilities can not see the back answers. 

 
Keywords: Algebra, Gender, Problem solvin,  Polya. 

1. PENDAHULUAN 

Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada pembelajaran Matematika 

dapat dilihat dari langkah-langkah penyelesaian soal. Langkah-langkah 

menyelesaikan masalah matematika menurut Polya (1957) yaitu memahami 

masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, dan melihat kembali hasil 

yang diperoleh. Menurut Peraturan Menteri (Permen) Nomor 24 tahun 2016 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk 

dan operasi aljabar masuk pada salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki 

peserta didik tingkat sekolah menengah pertama.  

Materi aljabar menjadi salah satu dasar untuk mempelajari materi-materi 

yang lain. Siswa dituntut untuk benar-benar paham pada materi aljabar agar 

mudah memahami materi-materi berikutnya. Kenyataannya siswa masih banyak 

menemui kesulitan dalam memecahkan masalah aljabar. Menurut Drijvers (2016) 

kesulitan yang muncul dalam pembelajaran aljabar dapat digunakan untuk 

menganalisis konseptual siswa dalam memahami aljabar. Menurut Roebyanto dan 

Harmini ( 2017 : 28 ) kesulitan yang dialami siswa dalam memecahkan masalah 

diantaranya adalah ketidakmampuan dalam membaca masalah, kurangnya 

pemahaman terhadap masalah, kesalahan dalam menginterpretasikan kondisi 

dalam masalah, ketidaktepatan strategi yang digunakan, ketidakmampuan 

menerjemahkan masalah dalam bentuk matematika, kesalahan memformulasikan 
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dari bentuk matematika, kesalahan menginterpretasikan konsep, kesalahan 

perhitungan dan ketidak sempurnaan tentang pengetahuan matematika. 

Untuk mengetahui kemampuan penyelesaian masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal aljabar, guru dapat memberikan tes pada siswa. Jenis tes yang 

dapat digunakan salah satunya adalah soal cerita. Menurut Mahmudah (2015:169) 

keterampilan menyelesaikan soal cerita merupakan kegiatan yang dilakukan 

dengan tujuan menyelesaikan soal-soal matematika yang menggambarkan 

peristiwa, pengalaman, atau permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

ini sesuai dengan permasalahan aljabar yang banyak ditemui pada kehidupan 

sehari-hari. Penilaian pada jawaban soal cerita tidak hanya pada jawaban akhir 

tetapi dinilai pada tiap langkah pangerjaannya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Puji Astuti selaku guru bidang studi 

matematika kelas VII di SMP Negeri 2 Mojolaban, siswa masih banyak 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah pada soal cerita. Siswa 

kurang memahami maksud soal dan terkesan buru-buru dalam membaca soal. Hal 

ini berdampak pada jawaban siswa yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

Langkah pengerjaan siswa langsung pada inti jawaban dan tidak sistematis. Siswa 

tidak menuliskan kesimpulan pada jawaban akhir. Tidak semua siswa memahami 

maksud dari soal yang diberikan. 

Kemampuan memecahkan masalah siswa yang satu dengan yang lain dalam 

menyelesaikan soal matematika berbeda-beda. Menurut Irawan, Suharta dan 

Suparta (2016) perbedaan kemampuan pemecahan masalah setiap orang berbeda-

beda dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan awal, apresiasi 

matematika dan kecerdasan logis.  

Kecerdasan logis antara laki-laki dan perempuan berbeda. perbedaan antara 

laki-laki dengan perempuan atau biasa disebut dengan gender. Menurut Aisyah 

(2013: 206) gender adalah perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara 

laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan 

disepakati oleh masyarakat dengan proses yang panjang, dapat berubah dari waktu 

kewaktu, tempat ke tempat, sesuai perkembangan zaman. Kemampuan berpikir 

matematika seseorang dapat dipengaruhi oleh gender. Menurut Nurhayati 
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(2011:194) kemampuan matematika dan visual-spatial pada remaja laki-laki akan 

seimbang dengan kemampuan lisan yang lebih baik dari pada remaja perempuan. 

Remaja laki-laki dinilai lebih kritis dan berpikir rasional dalam menyelesaikan 

masalah matematika yang bersifat abstrak. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian mengenai 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita aljabar 

ditinjau dari perbedaan gender. 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan mengambil 6 subjek di 

kelas VII F SMPN 2 Mojolaban. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi hasil ulangan dan wawancara. Keabsahan data 

dilakukan dengan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

reduksi data, penyejian data dan penarikan kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah dalam 

menyelesaikan soal cerita aljabar berdasarkan langkah Polya ditinjau dari 

perbedaan gender. Berdasarkan hasil ulangan harian siswa pada materi aljabar, 

dilakukan analisis kemampuan siswa dalam pemecahan masalah siswa. Hal yang 

perlu dianalisis adalah kemampuan pemecahan masalah siswa dalam memahami, 

perencanaan, melaksanakan dan melihat kembali dengan pertimbangan perbedaan 

gender antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Selain itu untuk 

membandingkan hasil yang diperoleh dapat dilakukan wawancara dengan subyek 

yang telah ditentukan. Subjek yang dipilih berdasarkan kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah, baik subjek laki-laki maupun perempuan. Soal ulangan harian siswa 

terdiri dari tiga nomor diantaranya: 

1) Bu Dian membeli 14 kg tepung, 17 kg wortel, dan 4 kg tomat. Karena terlalu 

lama disimpan, 4 kg tepung, 3 kg wortel, dan 3 kg tomat ternyata 

busuk/rusak. Jika harga 1 kg tepung adalah x, 1 kg wortel adalah y dan 1 kg 

tomat adalah z. Berapakah harga barang Bu Dian yang tersisa tersebut dalam 

bentuk Aljabar ? 
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2) Arman mempunyai 5 robot dan 8 mobil-mobilan. Ibu membelikan Arman 2 

robot baru, dan Arman memberikan 3 mobil-mobilan yang dimilikinya 

kepada Arif. Banyaknya mainan yang dimiliki Arman sekarang dalam bentuk 

aljabar adalah… 

3) Pak Toha dan Pak Toni mempunyai kebun berbentuk persegi panjang. 

Ukuran panjang kebun Pak Toha 10 m lebih dari panjang kebun Pak Toni, 

sedangkan lebarnya 5 m kurang dari lebar kebun Pak toni. Berapakah luas 

kebun Pak Toha ? 

  Berikut adalah deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita aljabar ditinjau dari perbedaan gender.  

Tabel 1. Kemampuan Pemecahan Masalah  

Subjek 
Memahami Merencanakan Melaksanakan 

Melihat 

Kembali 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

L1 v v v v v v v v v v v v 

L2 - - - v - v - v v v - v 

L3 - v v v - - - - v v v v 

P1 v v v v v v v v v v v v 

P2 v v - v v v - - v - v v 

P3 - - - - - - v - - v - - 

 

3.1 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Laki-Laki 

 Siswa laki-laki dengan kemampuan tinggi sudah dapat memahami pada 

semua nomor. Kemampuan memahami ini dilihat dari kemampuan siswa 

dalam menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan soal. Pada soal nomor 

satu siswa menuliskan barang yang dibeli dan barang yang rusak, serta 

menuliskan banyaknya sisa pada bagian ditanya. Soal nomor dua siswa 

menuliskan banyak mainan mula-mula dan mainan yang baru dibeli ataupun 

yang diberiken kepada temannya. Siswa menuliskan berapa banyak mainan 

yang sekarang pada bagian yang ditanyakan. Soal nomor tiga siswa 

menuskan panjang dan lebar kebun Pak Toha, serta menulis berapa luas 
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kebun pak Toha pada bagian ditanya. Kemampuan merencanakan 

penyelesaian siswa laki-laki dengan kemampuan tinggi sudah baik. Siswa 

membuat perencanaan dengan memisalkan apa yang diketahui dari soal 

dalam bentuk matematika, dan menuliskan rumus yang digunakan untuk 

menghitung sisa barang. Kemampuan melaksanakan rencana dilakukan  

dengan perhitungan yang dilakukan oleh siswa yang mengoperasikan sesuai 

dengan variabel. Kemampuan melihat kembali jawaban dilihat dari jawaban 

siswa saat dilakukan penyelesaian yang menyatakan siswa tersebut sudah 

melakukan pengecekan jawaban. 

  Siswa laki-laki dengan kemampuan sedang tidak dapat memahami 

pada semua nomor soal. Siswa hanya menuliskan barang yang dibeli pada 

soal nomr satu, pada soal nomor dua dan tiga siswa tidak menuliskan hal 

yang diketahui dan ditanya. Kemampuan merencanakan penyelesaian nomor 

satu dan tiga siswa menuliskan permisalan alam model matematika dan 

rumus yang digunakan untuk mencari penyelesaian, sedangkan pada soal 

nomor dua siswa tidak menuliskan permisalan. Tahap melaksanakan rencana 

siswa sudah mampu mengoperasikan aljabar pada soal nomor dua dan tiga. 

Soal nomor satu siswa langsung menuliskan jawaban akhir tanpa menuliskan 

langkah pengoperasian. Kemampuan melihat kembali jawaban, siswa 

melakukan pengecekan pada soal nomor dua dan tiga.  

  Siswa laki-laki dengan kemampuan rendah dapat memahami soal 

nomor dua dan tiga , dimana siswa tersebut dapat enuliskan hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal dengan benar. Soal nomor satu siswa 

hanya menuliskan barang yang dibeli dan tidak menuliskan barang yang 

rusak pada bagian yang diketahui. Kemampuan merencanakan pada siswa 

benar pada soal nomor satu, sedangkan nomor dua dan tiga salah. Siswa 

salah karena tidak menuliskan permisalan atau menuliskan rumus yang 

digunakan. Kemampuan melaksanakan penyelesaian, siswa benar pada soal 

nomor tiga yaitu mengoperasikan perkalian pada bentuk aljabar, tetapi siswa 

salah dalam mengoperasikan soal nomor satu dan dua.  
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  Berikut ini contoh hasil pekerjaan siswa laki-laki dalam 

menyelesaikan soal aljabar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh Hasil Pekerjaan Siswa Laki-Laki 

  Untuk mendukung hasil pekerjaan siswa, berikut contoh kutipan 

wawancara dengan siswa laki-laki. 

P : “Apa yang diketahui dari soal nomor 1?" 

L2 : “ yang dibeli bu Dian 14 kg tepung, 17 kg wortel, sama 4 kg tomat.” 

P : “ Yang ditanyakan dalam soal apa ?” 

L2 :“ Harga barang yang tersisa dalam bentuk aljabar” 

P : “ Langkah apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal nomor 

1?” 

L2 : “dimisalkan dahulu harga 1 kg tepung sebagai x, harga 1 kg wortel 

y sama harga 1 kg tomat z. 

P :” lalu rumus yang kamu pakai apa?” 

L2 : “ yang dibeli dikurangi yang busuk.” 

P : “Ini 10x+14y+12 dapat dari mana, kenapa tidak ditulis caranya 

terlebih dahulu ?” 

L2 : “ Dari hasil pengurangannya. Tapi langsung hasilnya saja.” 
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P : “Sebelum mengumpul jawaban sudah diperiksa kembali belum 

jawabannya ?” 

L2 : “Sudah.” 

  Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa laki-laki dalam memahami, merencanakan, melaksanakan dan 

melihat kembali, masih terdapat kesalahan. Siswa laki-laki dengan 

kemampuan tinggi yang mampu menyelesaikan soal sesuai dengan semuai 

aspek mulai memahami, merencanakan, melaksanakan dan memeriksa 

kembali jawaban. Hal serupa juga terdapat pada hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nursyahidah, Bagus, Maya (2018) yang menyatakan siswa 

dengan kemampuan tinggi dapat memahami masalah, membuat rencana 

penyelesaian, melaksanakan rencana dan melihat kembali hasil hasil yang 

diperoleh. Kemampuan memahami masalah juga menjadi permasalahan pada 

siswa dengan kemampuan rendah, dimana siswa tidak dapat memahami pada 

semua nomor soal. Rendahnya kemampuan memahami masalah juga 

ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurkaeti (2018) yang 

menyatakan kesulitan pemecahan masalah matematika siswa diantaranya 

kesulitan memahami masalah, menentukan rumus matematika, membuat 

koneksi konsep matematika, dan melihat kembali jawaban. Kemampuan 

melaksanakan rencana pada siswa laki-laki dengan kemampuan rendah, 

dimana siswa hanya dapat melaksanakan rencana pada soal nomor tiga. 

Proses melaksanakan rencana, siswa tersebut kurang runtut dalam 

menuliskan langkahlangkahnya, sehingga siswa tidak mengerti. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujilestari (2018) dimana 

kesalahan yang banyak dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal tes 

evaluasi yaitu kesalahan dalam langkah-langkah menyelesaikan soal 

matematika. 

3.2 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Perempuan 

 Siswa perempuan dengan kemampuan tinggi sudah dapat memahami pada 

semua nomor. Kemampuan memahami ini dilihat dari kemampuan siswa 

dalam menentukan apa yang diketehui dan ditanyakan soal. Pada soal nomor 
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satu siswa menuliskan barang yang dibeli dan barang yang rusak, serta 

menuliskan banyaknya sisa pada bagian ditanya. Soal nomor dua siswa 

menuliskan banyak mainan mula-mula dan mainan yang baru dibeli ataupun 

yang diberiken kepada temannya. Siswa menuliskan berapa banyak mainan 

yang sekarang pada bagian yang ditanyakan. Soal nomor tiga siswa 

menuskan panjang dan lebar kebun pak Toha, serta menulis berapa luas 

kebun pak Toha pada bagian ditanya. Kemampuan merencanakan 

penyelesaian siswa perempuan dengan kemampuan tinggi sudah baik. Siswa 

membuat perencanaan dengan memisalkan apa yang diketahui dari soal 

dalam bentuk matematika, dan menuliskan rumus yang digunakan untuk 

menghitung sisa barang. Kemampuan melaksanakan rencana dilakukan  

dengan perhitungan yang dilakukan oleh siswa yang mengoperasikan sesuai 

dengan variabel. Kemampuan melihat kembali jawaban dilihat dari jawaban 

siswa saat dilakukan penyelesaian yang menyatakan siswa tersebut sudah 

melakukan pengecekan jawaban. 

  Siswa perempuan dengan kemampuan sedang dapat memahami soal 

nomor satu dan dua. Hal ini dilihat siswa dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal. Soal nomor tiga, siswa tidak sesuai 

menuliskan apa yang diketahui dengan soal. Siswa menulis panjang kebun 

pak Toha 10 m, sedangkan di soal panjang kebun pak Toha 10 m lebih dari 

panjang kebun pak Toni. Kemampuan merencanakan dilakukan siswa 

perempuan dengan kemampuan sedang dengan baik, hal ini dilihat dari 

kemampuan siswa dalam menuliskan permisalan dalam bentuk aljabar dan 

menuliskan rumus pada semua nomor jawaban. Kemampuan siswa dalam 

melaksanakan perencanaan dapat dilakukan pada soal nomor 3. Siswa dapat 

mengoperasikan perkalian aljabar, tetapi tidak dapat menyelesaikan operasi 

pada soal nomor 1 dan 2. Siswa sudah melakukan pengecekan kembali 

jawaban pada soal nomor dua dan tiga. 

  Siswa perempuan dengan kemampuan rendah tidak dapat memahami 

dan merencanakan penyelesaian pada semua nomor soal. Hal ini disebabkan 

siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Tahap 
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merencanakan siswa juga tidak membuat permisalan dan menuliskan rumus 

yang digunakan, tetapi lengsung pada perhitungan jawaban. Kemampuan 

melaksanakan rencana hanya dapat dilakukan pada soal nomor satu, dimana 

siswa dapat mengoperasikan pengurangan bentuk aljabar. Melihat kembali 

jawaban dilakukan pada soal nomor satu, sedangkan pada nomor soal yang 

lain tidak dilakukan pengecekan. 

  Berikut ini contoh hasil pekerjaan siswa perempuan dalam 

menyelesaikan soal cerita aljabar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh Hasil Jawaban Siswa Perempuan 

  Untuk mendukung hasil pekerjaan siswa, berikut contoh kutipan 

wawancara dengan siswa perempuan. 

P : “ Dari soal yang sudah dibaca tadi apa yang diketahui?" 

P2 : “Arman punya 5 robot dan 8 mobil-mobilan. Ibu membelikan Arman 

2 robot baru, dan Arman memberikan 3 mobil-mobilan kepada Arif.” 

P : “Terus yang ditanyakan dari soal itu apa ?” 

P2 : “ Banyaknya mainan Arman sekarang” 

P : “ Langkah apa yang dilakukan pertama kali untuk menyelesaikan soal 

nomor 2?” 

P2 : “ Dimisalin dahulu robot sebagai x dan mobil-mobilan y. Habis itu 

dituliskan rumusnya untuk mencari mainannya yang sekarang.” 

P2 : “ Bagaimana cara kamu mengoperasikan bentuk aljabarnya ?” 
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P2 : “ Yang dipunyai Arman dijumlah dahulu 5𝑥 + 8𝑦  hasilnya 13𝑥𝑦 

terus ditambah 2𝑥  baru dikurangi 3𝑦.” 

P : “ Sebelum mengumpul jawaban sudah diperiksa kembali belum 

jawabannya ?” 

P2 : “ sudah.” 

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa kemampuan 

menyelesaikan soal tidak dapat dilakukan oleh siswa perempuan dengan 

kemampuan sedang dan rendah pada dua nomor soal. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Layn dan Kahar (2017) yang menyatakan 

terdapat 16 siswa atau 84,2% siswa mengalami kesalahan dalam 

menyelesaikan soal. Rendahnya kemampuan melaksanakan penyelesaian 

yang dilakukan oleh siswa perempuan dengan kemampuan sedang dan 

rendah dikarenakan siswa tersebut salah dalam mengoperasikan aljabar. 

Konsep pengoperasian aljabar belum sepenuhnya dipahami oleh siswa, 

dimana siswa menjumlahkan dengan variabel yang berbeda. hal ini sesuai 

dengan yang dilakukan oleh (Cho  & Nagle, 2017) yang menyatakan 

pemahaman konsep dan proses dapat mempengaruhi kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan matematika. Siswa perempuan dengan kemampuan 

tinggi serta sedang dapat melakukan pengecekan kembali pada semua soal. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2014) 

bahwa perempuan mampu memeriksa jawaban yang sudah diperoleh. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa 

laki-laki dan perempuan dengan kemampuan tinggi sama-sama dapat memahami, 

merencanakan melaksanakan rencana dan mengecek kembali jawaban dengan 

benar. Siswa laki-laki dengan kemampuan sedang dapat merencanakan 

penyelesaian soal nomor 1 dan 3, menjalankan rencana pada soal nomor 2 dan 3, 

dan mengecek kembali jawaban pada nomor 1 dan 3. Siswa perempuan dengan 

kemampuan sedang dapat memahami masalah nomor 1 dan 2, merencanakan 

penyelesaian semua nomor, melaksanakan rencana nomor 3 dan mengecek 

kembali soal nomor 2 dan 3. Siswa laki-laki dengan kemampuan rendah dapat 
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memahami soal nomor 2 dan 3, membuat rencana penyelesaian nomor 1, 

melaksanakan rencana nomor 3 dan tidak melakukan pengecekan pada semua 

nomor. Siswa perempuan dengan kemampuan rendah dapat melaksanakan dan 

mengecek kembalai jawaban soal nomor 1. 
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