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ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
BERORIENTASI OSN DITINJAU DARI GENDER PADA SISWA KELAS 

VIII SMPN 26 SURAKARTA 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kemampuan siswa laki-laki dan 
perempuan dalam menyelesaikan masalah soal matematika berorientasi OSN serta 
mendeskripsikan kemampuan siswa laki-laki dan perempuan dalam memahami 
masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan 
masalah, dan memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian soal 
matematika berbasis OSN pada kelas VIII SMPN 26 Surakarta. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisa data menggunakan uji t. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Siswa 
laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan siswa 
perempuan dalam menyelesaikan masalah soal matematika pada kelas VIII SMPN 
26 Surakarta. Hasil uji t menunjukkan thitung sebesar 2,088 dengan nilai 
signifikansi 0,045. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan kemampuan menyelesaikan 
masalah soal matematika berorientasi OSN antara siswa laki-laki dan siswa 
perempuan. 2) tidak ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-
laki dan siswa perempuan dalam memahami masalah soal matematika berorientasi 
OSN. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang menunjukkan thitung sebesar 1,638 dan 
nilai signifikansi 0,112 lebih dari 0,05. 3) Tidak ada perbedaan kemampuan yang 
signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam merencanakan 
pemecahan masalah soal matematika berorientasi OSN. Hal ini terbukti dari hasil 
uji t yang menunjukkan thitung sebesar 1,150 dan nilai signifikansi 0,259 lebih dari 
0,05. 4) Tidak ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki 
dan siswa perempuan dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah soal 
matematika berorientasi OSN. Hal ini terbukti dari hasil uji uji t yang 
menunjukkan thitung sebesar -0,157 dan nilai signifikansi 0,876 lebih dari 0,05. 5) 
Ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa 
perempuan dalam memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian soal 
matematika berorientasi OSN. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang menunjukkan 
thitung sebesar 2,145 dan nilai signifikansi 0,043 kurang dari 0,05. 
 
Kata kunci:  pemecahan masalah, matematika, olimpiade sains. 
 

Abstract 
 

This study aims to examine the different abilities of male and female students in 
solving mathematical problems oriented to the National Science Olympiad and 
describe the ability of male and female students in understanding problems, 
planning problem solving, carry out problem solving plans, and re-examine 
procedures and results of mathematical problem solving based on the National 
Science Ompiade in class VIII of SMPN 26 Surakarta. This research is a 
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qualitative and quantitative research. Data collection techniques are done by the 
method of test, interview, observation and documentation. Data analysis 
techniques using the t test. The results of the study concluded that: 1) Male 
students have better abilities than female students in solving math problem 
problems in class VIII SMPN 26 Surakarta. t test results showed that tcount was 
2.088 with a significance value of 0.045. Because the significance value is less 
than 0.05, it can be concluded that there is a significant difference in the ability to 
solve mathematical problems oriented to the National Science Olympiad between 
male and female students. 2) There is no significant difference in ability between 
male and female students in understanding mathematical problems oriented to the 
National Science Olympiad. This is evident from the results of the t test which 
showed a tcount of 1.638 and a significance value of 0.112 more than 0.05. 3) There 
is no significant difference in ability between male and female students in 
planning mathematical problem solving oriented to the National Science 
Olympiad. This is evident from the results of the t test which showed a tcount of 
1,150 and a significance value of 0.259 over 0.05. 4) There is no significant 
difference in ability between male and female students in implementing plans for 
problem solving oriented to the National Science Olympiad. This is evident from 
the results of the t-test which showed a tcount of -0.157 and a significance value of 
0.876 over 0.05. 5) There is a significant difference in ability between male and 
female students in re-examining the procedures and results of solving 
mathematical problems oriented to the National Science Olympiad. This is evident 
from the results of the t test which showed a tcount of 2.145 and a significance 
value of 0.043 less than 0.05. 
 
Keywords: problem solving, mathematics, science olympiad. 
 

1. PENDAHULUAN  

Matematika memegang peranan strategis dalam pengembangan sains dan 

teknologi. Matematika mempunyai sifat universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern yang memiliki karakteristik menuntut kemampuan berfikir 

logis, analitis, sistimatis, kritis, kreatif, dan inovatif. Konsep-konsep matematika 

dapat digunakan membantu peserta didik mengembangkan potensi intelektual 

yang ada dalam dirinya serta memudahkan mempelajari bidang-bidang ilmu lain. 

Permasalahan siswa dalam penyelesaian soal-soal matematika dari 

berbagai hal meliputi faktor internal dan eksternal siswa sebagai pendukungnya. 

Faktor internal siswa atau faktor yang berasal dari diri siswa antara lain minat, 

bakat, dan kognitif siswa yang berhubungan dengan intelegensi yang sangat 

mendukung siswa dalam penyelesaian soal-soal matematika. Demikian juga faktor 

eksternal siswa atau faktor yang berasal dari luar diri siswa antara lain faktor guru, 
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kurikulum, sarana dan prasarana, serta lingkungan di sekitar siswa yang sangat 

berpengaruh pada kondisi kejiwaannya yang sekaligus berpengaruh pada 

kemampuannya untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Rendahnya faktor-

faktor di atas menyebabkan rendahnya prestasi belajar matematika yang 

ditunjukkan antara lain dengan ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan soal-

soal matematika dan dapat dilihat dari adanya kesalahan penyelesaian soal. 

Kesalahan ini diketahui guru dalam proses belajar mengajar di kelas maupun dari 

hasil pekerjaan siswa dalam tes. 

Adanya kesalahan penyelesaian oleh siswa dalam soal-soal matematika 

perlu mendapat perhatian. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam penyelesaian 

soal perlu diidentifikasi. Identifikasi tersebut bertujuan untuk mengetahui jenis-

jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan faktor-faktor yang menyebabkan 

siswa salah dalam menyelesaikan soal matematika. Informasi tentang kesalahan 

dalam menyelesaikan soal matematika dan ahirnya diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika. 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

sangat penting. Hal ini dikarenakan siswa akan memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki untuk menyelesaikan soal yang 

tidak rutin. Pemecahan matematika adalah proses menerapkan pengetahuan 

matematika yang telah diperoleh sebelumnya kedalam situasi baru yang belum 

diketahui. Masalah dalam matematika dideskripsikan sebagai soal matematika 

yang strategi penyelesaiannya tidak langsung terlihat sehingga dalam 

penyelesainnya memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang 

telah dipelajari sebelumnya (Lancher dalam Hartono, 2014: 3). 

Terdapat banyak interpretasi tentang pemecahan masalah dalam 

matematika. Di antaranya pendapat Polya mengartikan “Pemecahan masalah 

sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna meneapai suatu 

tujuan yang tidak begitu mudah segera dapat dicapai.” Polya menggarisbawahi 

bahwa “untuk pemecahan masalah yang berhasil harus selalu disertakan upaya-

upaya khusus yang dihuhungkan dengan jenis-jenis persoalan sendiri serta 

pertimbangan-pcrtimbangan mengenai isi yang dimaksudkan.” Konsep-konsep 
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dan aturan-aturan harus disintesis menjadi bentuk-bentuk kompleks yang baru 

agar siswa dapat menghadapi situasi-situasi masalah yang baru (Asfar dan Nur, 

2018: 26-27).  

Olimpiade Sains Nasional (OSN) matematika yang penyelesaiannya 

membutuhkan keseriusan dalam berfikir. Soal-soal yang dikemas terlalu sulit, 

maka bagi para siswa diperlukan kemampuan menyelesaikan soal secara kritis. 

Tidak sedikit siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal Olimpiade 

Sains Nasional (OSN). 

Peneliti melakukan penelitian di SMPN 26 Surakarta dengan alasan bahwa 

dalam pembelajaran matematika, guru Matematika di sekolah tersebut sudah 

melaksanakan metode pembelajaran matematika berbasis OSN. Selain itu, 

ditemukan fenomena unik dimana dalam pembelajaran matematika, biasanya 

siswa perempuan sering duduk di depan kelas dibandingkan dengan siswa laki-

laki sehingga kemungkinan siswa perempuan cenderung memiliki kemampuan 

yang lebih baik dalam menyelesaikan soal matematika berbasis OSN. 

Berdasarkan hasil observasi awal di Kelas VIII SMPN 26 Surakarta, 

peneliti memperoleh informasi mengenai kemampuan pemecahan masalah, 

diantaranya ketika guru berada di kelas dan memberikan soal-soal OSN, hanya 

siswa tertentu yang antusias dalam mencari solusi terhadap masalah tersebut. Hal 

ini biasanya dilakukan oleh siswa yang duduk di depan kelas. Selain itu, siswa 

yang duduk di depan kelas biasanya adalah siswa perempuan sehingga ada 

kecenderung siswa perempuan yang lebih aktif mengerjakan maupun menjawab 

soal-soal tersebut. Walaupun demikian, hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan 

gender tersebut dianggap sebagai hal yang biasa sehingga kurang diperhatikan 

oleh guru. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sutama (2012: 

282) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena, peristiwa, aktivitas sosial 

secara alamiah, sedangkan Arikunto (2012: 27) menjelaskan penelitian kuantitatif 
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banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. 

Instrument tes kemampuan pemecahan masalah matematika yang 

digunakan adalah tes uraian terdiri dari 3 butir soal tentang Olimpiade Sains 

Nasional matematika. Langkah-langkah kemampuan pemecahan masalah 

matematika menggunakan teori Polya yang dikutip oleh Agustian (2018: 346) 

yaitu: memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana 

pemecahan masalah, serta memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perbedaan Kemampuan Siswa Laki-Laki dan Perempuan dalam 

Menyelesaikan Masalah Soal Matematika Berbasis OSN pada Kelas VIII 

SMPN 26 Surakarta 

Hasil uji t menunjukkan thitung sebesar 2,088 dengan nilai signifikansi 0,045. 

Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan kemampuan menyelesaikan masalah soal matematika 

berbasis OSN antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dengan melihat rerata 

dapat diketahui siswa laki-laki (81,63) memiliki kemampuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa perempuan (74,33). 

Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah soal matematika 

berbasis OSN pada penelitian ini menggunakan tahap pemecahan masalah Polya 

yang sejalan dengan penelitian dari Apriani, dkk. (2017) dimana tahap pemecahan 

masalah Polya, yaitu: memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali 

terhadap semua langkah yang telah dikerjakan, dengan indikator masing-masing, 

menyebutkan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan, membuat rencana 

penyelesaian masalah dari hal-hal yang diketahui untuk pemecahan masalah, 

melaksanakan pemecahan masalah melalui rencana yang telah dibuat, melakukan 

pemeriksaan kembali terhadap jawaban yang sudah ada. 

Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Heidari dan 

Rajabi (2017) yang menyatakan kemampuan siswa laki-laki lebih baik dalam 
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memecahkan masalah proporsional dibandingkan dengan kemampuan siswa 

perempuan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Awofala (2011) 

bahwa siswa laki-laki berprestasi lebih baik daripada siswa perempuan dalam 

matematika mungkin karena perbedaan dalam strategi yang digunakan untuk 

menyelesaikan tugas matematika. Bukti penelitian menunjukkan bahwa anak laki-

laki cenderung lebih menyukai menggunakan strategi abstrak dalam memecahkan 

masalah matematika sementara anak perempuan secara aktif terlibat dalam 

penggunaan metode konkret. 

3.2 Kemampuan Siswa Laki-Laki dan Perempuan dalam Memahami 

Masalah Soal Matematika Berbasis OSN pada Kelas VIII SMPN 26 

Surakarta 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya perbedaan yang signifikan antara 

hasil uji tes dalam kemampuan memahami masalah antara siswa laki-laki dan 

perempuan di kelas VIII A SMP Negeri 26 terhadap soal matematika berorientasi 

OSN. Proses diawali dengan penjelasan mengenai soal matematika berorientasi 

OSN dan kemampuan memahami masalah siswa serta tujuan yang hendak dicapai 

dalam proses penelitian ini. Setelah itu peneliti menjelaskan instrumen yang akan 

digunakan yaitu berupa soal matematika OSN yang terdiri atas tiga butir soal. 

Untuk pengerjaan soal dikerjakan pada lembar jawab yang sudah disiapkan 

peneliti dan siswa diharuskan mengisi data diri pada lembar jawab yang sudah 

disiapkan. 

Analisis kemampuan memahami masalah siswa, sebelumnya data di 

konversi dalam bentuk log. Hal ini dilakukan agar rentang penilaian data 

kemampuan memahami masalah dari skor siswa laki-laki sama. Dalam penelitian 

ini, baik siswa laki-laki dan perempuan dianggap telah memiliki kemampuan 

memahami masalah siswa. Penilaian yang diperoleh siswa laki-laki terendah 

adalah 0,70 dan tertinggi 0,90. Sementara hasil siswa perempuan terendah 0,60 

dan 0,95.  

Pada proses uji hipotesis, data diawali dengan uji homogenitas.  

Berdasarkan hasil uji penelitian didapatkan bahwa tidak ada perbedaan 

kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam 
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Memahami Masalah soal matematika berorientasi OSN. Hal ini terlihat dari hasil 

uji hipotesis menggunakan uji t yang menunjukkan thitung sebesar 1,638 dan nilai 

signifikansi 0,112 lebih dari 0,05. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ileriturk dan Kincal 

(2016) yang memaparkan bahwa perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan 

tidak signifikan secara statistik dalam penyelesaian masalah PISA 2003 dan 2012. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan guru hal tersebut didukung dengan kondisi 

siswa di lapangan yang menunjukkan tidak adanya perbedaan kemampuan siswa 

laki-laki dan siswa perempuan dalam penyelesaian soal matematika. Berbeda 

dengan Anggraeni dan Herdiman (2018) yang menyimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematika subjek perempuan lebih baik dibandingkan 

subjek laki-laki. Hal ini tercermin dari hasil perolehan rata-rata skor benar setiap 

indikator yang menunjukkan bahwa subjek perempuan memiliki rata-rata lebih 

tinggi dibanding subjek laki-laki. Temuan ini juga bertentangan dengan hasil 

penelitian dari Apriani, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa laki-laki cenderung 

kesulitan dalam memahami soal dan pembuatan model matematika dibanding 

siswa perempuan yang mempunyai usaha lebih dalam pemahaman soal dengan 

melakukan pemisalan dari soal yang telah diberikan. 

Kemampuan siswa dalam memahami masalah soal matematika berbasis 

OSN ini penting untuk dimiliki oleh setiap siswa, hal ini seperti yang disampaikan 

oleh Agnihotri (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa keahlian 

pemecahan masalah yang efektif adalah tentang membuat pilihan berdasarkan 

informasi dalam berbagai situasi. Tidak hanya keterampilan memecahkan masalah 

berguna dalam konteks ilmiah tetapi mereka dapat membantu siswa memahami 

dan mengembangkan solusi ketika mengatasi banyak masalah atau tantangan 

hidup dalam lingkungan yang bervariasi dan bermasalah. 

3.3 Kemampuan Siswa Laki-Laki dan Perempuan dalam Merencanakan 

Pemecahan Masalah Soal Matematika Berbasis OSN pada kelas VIII 

SMPN 26 Surakarta 

Dalam menilai kemampuan siswa merencanakan pemecahan permasalahan, 

peneliti melihat bagaimana siswa mampu merencanakan pemecahan masalah yang 
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dituliskan oleh siswa di lembar jawab. Berdasarkan hasil tes siswa dalam 

merencanakan pemecahan permasalahan berorientasi OSN dapat dilihat untuk 

siswa laki-laki sudah mampu dalam menyajikan merencanakan pemecahan 

permasalahan. Begitupun dengan siswa perempuan juga sudah mampu memenuhi 

indikator merencanakan pemecahan masalah.  

Pada proses uji hipotesis, data diawali dengan uji homogenitas.  

Berdasarkan hasil uji penelitian didapatkan bahwa tidak ada perbedaan 

kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam 

merencanakan pemecahan masalah soal matematika berorientasi OSN. Hal ini 

terlihat dari hasil uji hipotesis menggunakan uji t yang menunjukkan thitung sebesar 

1,150 dan nilai signifikansi 0,259 lebih dari 0,05. 

Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Mhlanga (2017) 

yang menyatakan bahwa ketika merencanakan masalah siswa cenderung 

mencoba-coba. Nur dan Palobo (2018) dalam penelitiannya menyampaikan 

perencanaan pemecahan masalah dilakukan dengan menguraikan bentuk 

kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Strategi yang dapat dilakukan 

dalam merencanakan pemecahan masalah menurut Holisin, dkk. (2017) adalah 

dengan cara membuat rencana solusi dengan melihat kata-kata kunci dalam 

masalah dan buat rencana solusi dengan memberi perhatian penuh pada makna 

kalimat, dengan bereksperimen agar hasilnya tidak negatif. 

3.4 Kemampuan Siswa Laki-Laki dan Perempuan dalam Melaksanakan 

Rencana Pemecahan Masalah Soal Matematika Berbasis OSN pada kelas 

VIII SMPN 26 Surakarta 

Dalam menilai kemampuan siswa melaksanakan rencana pemecahan masalah 

data, peneliti melihat bagaimana siswa mampu melaksanakan rencana pemecahan 

masalah data dalam hal ini merupakan langkah untuk menemukan jawaban dari 

permasalahan yang ada di dalam soal.   

Pada proses uji hipotesis, data diawali dengan uji homogenitas.  

Berdasarkan hasil uji penelitian didapatkan bahwa tidak ada perbedaan 

kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam 

melaksanakan rencana pemecahan masalah data soal matematika berorientasi 
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OSN. Hal ini terlihat dari hasil uji hipotesis menggunakan uji t yang menunjukkan 

thitung sebesar -0,157 dan nilai signifikansi 0,876 lebih dari 0,05.  

Berdasarkan paparan data dan data valid hasil tes kemampuan siswa dalam 

melaksanakan rencana pemecahan masalah soal matematika berorientasi OSN 

dapat dilihat bahwa siswa berkemampuan tingkat tinggi baik siswa laki-laki 

maupun siswa perempuan sudah mampu dalam melakukan manipulasi 

matematika. Hal itu bisa terlihat dari hasil pekerjaan siswa serta hasil wawancara. 

Sama halnya dengan siswa berkemampuan tingkat sedang, siswa laki-laki dan 

siswa perempuan juga sudah mampu dalam melakukan manipulasi matematika. 

Berbeda dengan siswa berkemampuan tingkat rendah, mereka masih kurang 

dalam memenuhi indikator kedua. Ada yang masih bingung bagaimana maksud 

soal dan ada juga yang malas untuk mengerjakan. Hal itu selaras dengan 

penelitian Zainuddin, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa pada tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah, subjek laki-laki dan perempuan 

masih keliru dalam menggunakan rumus atau konsep matematika. Temuan 

penelitian yang menunjukkan tidak ada perbedaan kemampuan yang signifikan 

antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam melaksanakan rencana 

pemecahan masalah data soal matematika berorientasi OSN ini diperkuat dengan 

hasil penelitian dari Memnun (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara keberhasilan pemecahan masalah matematika siswa 

perempuan dan laki-laki. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

pemecahan masalah siswa laki-laki dan perempuan berada pada tingkat yang 

sama. 

3.5 Kemampuan Siswa Laki-Laki dan Perempuan dalam Memeriksa 

Kembali Prosedur dan Hasil Penyelesaian Soal Matematika Berbasis 

OSN pada Kelas VIII SMPN 26 Surakarta 

Pada indikator keempat ini, peneliti menilai kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan jika siswa mampu dalam memeriksa kembali prosedur dan hasil 

penyelesaian. Hal ini sangat penting dalam proses penyelesaian masalah karena 

kesimpulan merupakan hasil akhir dari proses penyelesaian suatu masalah 

matematika yang merupakan penentu benar tidaknya jawaban dari suatu 

permasalahan yang diberikan. 
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Pada proses uji hipotesis, data diawali dengan uji homogenitas.  

Berdasarkan hasil uji penelitian didapatkan bahwa ada perbedaan kemampuan 

yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam memeriksa 

kembali prosedur dan hasil penyelesaian soal matematika berorientasi OSN. Hal 

ini terlihat dari hasil uji hipotesis menggunakan uji t yang menunjukkan thitung 

sebesar 2,145 dan nilai signifikansi 0,043 kurang dari 0,05. 

Pada saat mengatasi suatu persoalan ataupun masalah, tentu saja siswa 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang mampu menyelesaikan 

suatu permasalahan dengan cepat, tepat, dan benar. Selain itu tidak sedikit pula 

siswa yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada indikator 

ketiga ini siswa laki-laki dan siswa perempuan berkemampuan tingkat tinggi 

sudah mampu dalam menarik kesimpulan dari pertanyaan yang diberikan peneliti. 

Berbeda dengan siswa berkemampuan tingkat sedang, siswa laki-laki sudah 

mampu dalam menarik kesimpulan pada pertanyaan yang telah diberikan peneliti. 

Namun siswa perempuan masih kurang dalam memenuhi indikator keempat. 

Sama halnya dengan siswa berkemampuan tingkat rendah, kebanyakan dari 

mereka masih kurang dalam memahami maksud soal dan belum mampu untuk 

memenuhi indikator keempat. Hal ini tidak selaras dengan penelitian Suendang 

(2017) yang menyatakan bahwa siswa laki-laki dan siswa perempuan tidak 

membuat kesimpulan di setiap soal. Holisin, dkk. (2017) dalam penelitiannya 

menyampaikan langkah yang berkaitan dengan pemeriksaan kembali yaitu periksa 

kembali hasil solusi dengan melakukan perhitungan mental, ulang masalah 

dengan cara yang sama. Jadi dapat disimpulkan, strategi yang dilakukan agar 

siswa mampu dalam memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian adalah 

melakukan perhitungan mental, ulang masalah dengan cara yang sama. 

 
4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 1) Siswa laki-laki memiliki kemampuan yang lebih 

baik dibandingkan dengan siswa perempuan dalam menyelesaikan masalah soal 

matematika pada kelas VIII SMPN 26 Surakarta, 2) Tidak ada perbedaan 
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kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam 

memahami Masalah soal matematika berorientasi OSN, 3) Tidak ada perbedaan 

kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam 

merencanakan pemecahan permasalahan soal matematika berorientasi OSN, 4) 

Tidak ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah data soal 

matematika berorientasi OSN, 5) Tidak ada perbedaan kemampuan yang 

signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam memeriksa kembali 

prosedur dan hasil penyelesaian soal matematika berorientasi OSN. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah: 1) Siswa sebaiknya lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat menambah kemampuan pemecahan masalah yang dimilikinya, 2) 

Guru sebaiknya lebih memperhatikan siswanya baik laki-laki maupun perempuan 

agar seluruh siswa mampu secara aktif mengikuti pembelajaran matematika yang 

berlangsung dengan baik. Guru sebaiknya memberikan variasi soal maupun 

latihan terhadap topik yang dibahas agar siswa terbiasa memecahkan masalah 

baru yang mungkin belum pernah ditemukan, dan 3) Peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran yang lain untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. 
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