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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Konteks Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MA Abadiyah Kuryokalangan Gabus 

Pati. MA Abadiyah terletak di Jl. Tlogoayu – Gabus, Mojolawaran, 

Kuryokalangan, Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59173. MA 

Abadiyah didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Abadiyah  

Kuryokalangan pada tanggal 8 Juli 1987 atas usulan dari salah satu 

pengurus  K. Maswan pada rapat pengurus Yayasan tanggal 20 Agustus 

1986. MA Abadiyah mempunyai Visi “Ilmu Didapat, Taqwa Melekat, 

Menuju Manusia Bermartabat”. Adapun Misi Madrasah Aliyah 

diantaranya : “ (1) Menciptakan terlaksananya proses belajar mengajar 

yang tertib, efektif dan efisien sehingga tercapai hasil yang optimal sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. (2) Mendorong dan membantu warga 

Madrasah untuk mengenali potensi dan jati dirinya, sehingga dapat 

berkembang secara optimal.” MA memiliki dua jurusan peminatan yaitu 

Matematika Ilmu Alam (MIA) dan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS). Fasilitas 

sekolah sudah memadai dan menunjang pembelajaran diantaranya ruang 

kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang laboratorium, ruang tata 

usaha, musholla, kantin, lapangan, dan toilet. Selama masa Pandemi 

kegiatan pembelajaran sudah kondusif melalui dalam jaringan  salah 

satunya melalui Google Classroom . 

 

B. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

1. Penyusunan Instrumen 

a. Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada buku 

Matematika Kelas X kementrian pendidikan dan kebudayaan. Soal tes 

terdiri dari 3 soal cerita materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

yang telah disesuaikan dengan indikator teori Polya yang akan diteliti. 

b. Pedoman wawancara 
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Penyusunan pedoman wawancara disesuaikan dengan indikator 

kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan teori Polya. Akan 

tetapi pertanyaan dapat berkembang susuai jawaban subjek selama 

pelaksanaan wawancara.  

 

2. Validasi 

Soal tes kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan teori 

Polya telah diuji validasinya dengan bantuan ahli. Validator pertama yaitu 

Drs. Slamet HW, M.Pd. selaku dosen pembimbing, validator kedua yaitu 

Ikhsan Dwi Setyono, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pendidikan matematika 

UMS, dan validator ketiga yaitu Puji Lestari, S.Pd. selaku guru 

matematika wajib kelas X MIA di MA Abadiyah Kuryokalangan Gabus 

Pati. Validasi dari validator diperoleh bahwa instrumen soal dinyatakan 

valid. Berikut 3 soal yang cerita yang telah divalidasi : 

a. Harga dua kg apel, satu kg jeruk, tiga kg duku yaitu Rp 

156.000,00.  Harga satu kg apel, dua kg duku, dua kg jeruk 

yaitu Rp 120.000,00. Harga satu kg duku, tiga kg apel, dua kg 

jeruk yaitu Rp 160.000,00. Berapa harga untuk satu kg jeruk? 

b. Arsya, Dafa, dan Roni berbelanja di sebuah toko buku. Arsya 

membeli sebuah buku tulis, dua buah bolpoin, dan dua buah 

penghapus, Arsya harus membayar Rp 11.200,00.  Dafa 

membeli sebuah buku tulis, sebuah bolpoin, Dan tiga buah 

penghapus, Dafa harus membayar Rp 10.500,00. Roni 

membeli tiga buah buku tulis, dua buah bolpoin, dan sebuah 

penghapus, Roni harus membayar Rp 15.500,00. Berapa harga 

untuk sebuah buku tulis, sebuah bolpoin, dan sebuah 

penghapus? 

c. Andini mempunyai pita hias berwarna merah, biru, hitam. 

Jumlah panjang ketiga pita hias tersebut yaitu 300 cm. panjang 

pita biru 20 cm kurangnya dari pita hitam. Panjang pita hitam 

40 cm lebihnya dari pita merah. Jika pita hitam dipakai 
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sepanjang 55 cm. Berapa panjang pita hitam  yang tidak 

terpakai? 

3. Pelaksanaan Tes 

Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas X yang  menempuh 

pelajaran Matematika Wajib materi Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel . Materi  Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel merupakan 

materi kelas x yang dipelajari pada saat semester ganjil. Siswa yang diteliti 

ialah siswa kelas X dengan jumlah siswa sebanyak 115 siswa yang 

dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu kelas X MIA 1, X MIA 2, X IIS 1, 

dan X IIS 2. Tes dilaksanakan di kelas  X MIA 1 dan X MIA 2 yang 

diikuti oleh 66 siswa yang dilaksanakan selama 30 menit. Soal tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan teori Polya terlampir 

pada lampiran. Setelah pelaksanaan tes, peneliti mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa, peneliti memilih 15 siswa sebagai subjek dengan 

mempertimbangkan kriteria nilai yang telah diperoleh dalam memecahkan 

permasalahan soal cerita. Untuk mengoreksi soal tes digunakan  Panduan 

Pemberian Skor Kemampuan pemecahan masalah siswa Polya menurut 

Hadi et al, (2014 : 56-57) dalam (Aryan, 2002). 

 

Tabel 4.1 Panduan Pemberian Skor Kemampuan Siswa 

Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

Memahami Masalah 0 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

2 

Salah menginterpretasikan / salah sama 

sekali (Tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

soal) 
 

Salah menginterpretasikan sebagian soal, 

mengabaikan kondisi soal (Menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal dengan kurang 

tepat) 

 

Memahami masalah soal  (menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal dengan tepat) 

Membuat rencana 

pemecahan masalah 

0 

 
 

 

Tidak ada rencana, membuat rencana 

yang tidak relevan (Tidak menyajikan 
urutan langkah penyelesaian sama sekali) 
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1 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

4 

Membuat rencana pemecahan yang tidak 
dapat dilaksanakan, sehingga rencana 

tidak dapat dilaksanakan (menyajikan 

urutan langkah penyesuaian yang benar 

tetapi mengarah pada jawaban yang 

salah) 

 

Membuat rencana dengan benar, tetapi 

mendapatkan hasil yang salah 

(menyajikan urutan langkah penyelesaian 

yang benar tetapi mengarah pada 

jawaban yang salah) 

 
Membuat rencana yang benar tapi belum 

lengkap (Menyajikan urutan langkah 

penyelesaian yang benar tetapi kurang 

lengkap) 

 

Membuat rencana sesuai dengan 

prosedur dan mengarahkan pada hasil 

yang benar (Menyajikan urutan langkah 

penyelesaian hingga mendapatkan 

jawaban yang benar) 

Melakukan Rancangan / 

Perhitungan 

0 

 
1 

 

 

 

2 

Tidak melakukan perhitungan 

 
Melaksanakan prosedur yang benar dan 

mungkin menghasilkan jawaban benar 

tapi salah perhitungan 

 

Melakukan proses yang benar dan 

mendapatkan hasil yang benar 

Memeriksa Kembali 

Hasil 

0 

 

 

1 

 

2 

Tidak ada pemeriksaan atau tidak ada 

keterangan lain 

 

Ada pemeriksaan tetapi tidak tuntas 

 

Pemeriksaan dilaksanakan untuk melihat 

kebenaran proses 

  

Interpretasi kemampuan pemecahan masalah siswa menurut Hadi 

et al, (2014 : 57) dalam (Adaptasi Arikunto, 2009 : 245) : 

Tabel 4.2 Interpretasi kemampuan siswa 

No. Nilai Kriteria 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

80,0-100 
65-79,9 

55-64,9 

40-54,9 

0-39,9 

Baik Sekali 
Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang Sekali 
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4. Pelaksanaan Wawancara  

Subjek dipilih berdasarkan hasil kriteria nilai yang telah diperoleh 

dalam memecahkan permasalahan soal cerita yang telah diberikan kepada 

siswa  dengan jumlah 66 siswa. Setiap soal dipilih 5 siswa untuk 

diwawancarai yang sesuai dengan kriteria : Baik sekali, Baik, Cukup, 

Kurang, dan Kurang sekali. Sehingga terdapat 15 siswa yang 

melaksanakan wawancara dengan peneliti melalui chat WhatsApp. 

Berikut diagram alur singkat deskripsi pelaksanaan penelitian. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.1 Diagram Alur Pelaksanaan Penelitian 

 

C. Deskripsi Data penelitian 

Data pada penelitian ini diperoleh dari lembar penyelesaian dan 

wawancara dengan subjek. Lembar penyelesaian yang dimaksud adalah 

jawaban tertulis dari soal tes yang diberikan peneliti kepada subjek yang 

diteliti. Hasil wawancara peneliti dengan subjek terlampir pada lampiran. 

Tahap dokumentasi, berupa dokumentasi hasil pekerjaan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita System Persamaan Linear Tiga Variabel 

yang terdiri dari 3 soal. Hasil dari penyelesaian soal kemampuan 

pemecahan masalah dianilisis dan dikoreksi sesuai dengan Panduan 

Pemberian Skor Kemampuan pemecahan masalah siswaPolya Menurut 

Hadi, dkk (2014:56-57).  Setelah itu, dikategorikan menjadi 5 kategori 

Penyusunan Instrumen 

Validasi  Soal & Teks wawancara 

Pelaksanaan Tes 

Penentuan Subjek 

Subjek 

Pelaksanaan Wawancara 
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menurut Interpretasi kemampuan pemecahan masalah siswaMenurut Hadi, 

dkk (2014 : 57) dalam (Adaptasi Arikunto, 2009 : 245), yaitu  kemampuan 

pemecahan masalah yang Baik sekali, Baik, Cukup, Kurang, dan Kurang 

sekali. Berdasarkan lembar penyelesaian siswa kelas X MIA 1 dan X MIA 

2 mempunyai kriteria nilai yang beragam. Berikut merupakan rekapitulasi 

data hasil tes siswa: 

  Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Hasil Tes Siswa X MIA 1 & 2 

No. 
Kode 

Siswa 
Nomor WhatApp 

Nilai Siswa 

No. 1 No. 2 No. 3 

1. ANNA 081225185480 0 0 0 

2. AW 085640950120 80 70 80 

3. AKZ 082245605626 0 0 0 

4. ANA 081238485975 0 0 0 

5. AIN 089508665740 70 70 50 

6. AFNW 085878012477 80 60 80 
7. ANK 085641849375 0 0 0 

8. AS 081328461407 90 70 100 

9. BR 085382540058 0 0 0 

10. DOF 085786349599 80 70 80 

11. ENHR 0895367059201 30 90 90 

12. FZA 085290674758 30 40 70 

13. LAP 081229673520 0 0 0 

14. MJ 081226636136 100 90 50 

15. MAZ 081228906416 80 60 80 

16. PH 082133699369 0 0 0 

17. RFN 085227454010 0 0 0 
18. R 089675520077 0 0 0 

19. SM 088808347679 90 90 70 

20. SKN 088233265435 0 0 0 

21. SANF 085713379844 0 0 0 

22. SDL 081228906515 60 0 80 

23. UUK 082323801445 20 50 90 

24. WS 085283000753 60 30 60 

25. YIR 085870857448 0 0 0 

26. DS 08980052762 90 90 80 

27. DSA 085710210224 70 70 70 

28. HAAS 085878588596 70 50 80 
29. NW 081228906385 100 100 100 

30. NDF 085728182931 70 90 90 

31. PASA 081910593523 90 80 80 

32. TMS 089635966029 70 50 70 

33. YSNA 085239874103 0 0 0 

34. AZW 085868635469 70 0 80 

35. APP 089637362777 0 0 0 

36. AN 085338038443 0 0 0 

37. ANA 085640142549 80 50 0 

38. AF 083866026891 0 0 0 

39. BAA 081390445009 70 60 50 

40. CAD 081390335539 80 80 90 
41. DAS 085740129106 40 50 70 

42. DAPA 081328005287 0 0 0 



33 
 

 
 

43. DA 085867807528 0 0 0 

44. FNSM 081228906447 70 70 40 

45. FNH 085226431411 0 0 0 

46. HKU 085725739158 80 80 80 

47. LFR 085725725187 60 80 70 

48. LM 085719838184 80 80 80 

49. MRG 081215675010 40 0 20 

50. MMJ 085690105042 80 50 0 

51. NLS 088802841946 60 80 70 

52. NSN 085700763029 70 60 90 

53. NJS 081393449664 0 0 0 

54. NPP 082180724652 0 0 0 
55. NIS 085326023717 60 70 70 

56. RAS 085694160343 50 30 0 

57. RAM 081225602634 60 70 60 

58. RS 085868661020 70 70 60 

59. SMZ 085869672984 70 70 80 

60. SS 085233913186 70 70 40 

61. SHR 081325952438 0 0 0 

62. TK 082323340155 0 0 0 

63. TPM 081361785247 50 50 40 

64. TF 083822775723 70 70 70 

65. RMD 083843911214 70 70 70 
66. ABL 0895371150703 0 0 0 

  

Setelah diperoleh hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

maka dipilih 15 siswa yang akan diwawancara. Berdasarkan hasil tes, 

kemudian dikelompokkan menjadi 5 kriteria sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Kriteria Nilai Kemampuan Siswa 

No. Nilai Kriteria 
Banyak Siswa 

No. 1 No. 2 No. 3 

1. 80,0-100 Baik Sekali 15 12 19 

2. 65-79,9 Baik 14 13 10 

3. 55-64,9 Cukup 6 4 3 

4. 40-54,9 Kurang 4 8 6 

5. 0-39,9 Kurang Sekali 27 29 28 

 

Pada masing-masing kategori setiap soal diambil 1 orang untuk 

dijadikan subjek, sehingga terdapat 15 subjek dalam penelitian ini. Hasil 

wawancara akan menjadi acuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi System Persamaan 

Linear Tiga Variabel. Berikut adalah 15 subjek yang diwawancarai. 
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Tabel 4.5 Subjek Penelitian 

No Nama Subjek Kriteria 
No. 

soal 

Kode 

Subjek 

1. Maemunatu Jawahiroh Baik Sekali 1 V1 

2. Novi Dwi Febiyanti Baik 1 V2 

3. Widia Susanti Cukup 1 V3 

4. Triya Puja M. Kurang 1 V4 

5. Ulya Uswatun K. Kurang Sekali 1 V5 

6. Nika Widyaningrum Baik Sekali 2 V6 

7. Nur Inayatus S. Baik 2 V7 

8. Nabila Seftia N. Cukup 2 V8 

9. Tia Maula S. Kurang 2 V9 

10. Reva Ayu S. Kurang Sekali 2 V10 

11. Aulia Sa’adatul U. Baik Sekali 3 V11 

12. Fadila Zulfiani A. Baik 3 V12 

13. Rida Ayu Muktiati Cukup 3 V13 

14. Bertha Ayu A. Kurang 3 V14 

15. Muh Rayhan Gunawan Kurang Sekali 3 V15 

 

Berikut adalah hasil analisis data kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dalam menyelesaikan soal cerita  Persamaan Linear 

Tiga Variabel  berdasarkan teori Polya: 

1. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Baik Sekali 

pada soal nomor 1 atau V1 

 

Gambar 4.2 Hasil pekerjaan V1 indikator memahami masalah 

 

Pekerjaan V1 terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 

1 dapat dilihat pada Gambar 4.2. pada gambar tersebut menunjukkan 

bahwa V1 menuliskan seluruh informasi dari apa yang diketahui dan 

ditanyakan soal dengan benar dan lengkap. V1 menggunakan semua semua 

informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. Sehingga V1 dapat 

melalui tahap memahamai masalah  dimana subjek mampu menyebutkan 

seluruh informasi dari apa yang diketahui dan ditanyakan soal dengan 

benar dan lengkap. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V1 dapat memahami masalah terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V1 disajikan sebagai berikut: 
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Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesuliatn dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal 

nomor 1?” 

V1 : “Awalnya saya kesulitan, tapi setelah saya pahami 

soalnya, saya sudah merasa tidak kesulitan lagi 

bu.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang 

diketahui  pada masalah soal cerita nomor 1?” 

V1 : “Iya saya memahami. Yang diketahui pada soal 

cerita nomor 1 yaitu Harga dua kg apel, satu kg 

jeruk, tiga kg duku yaitu Rp 156.000,00. Harga 

satu kg apel, dua kg duku, dua kg jeruk yaitu Rp 

120.000,00. Dan Harga satu kg duku, tiga kg apel, 

dua kg jeruk yaitu Rp 160.000,00.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 1?” 

V1 : “Iya saya memahaminya, karena pada soal sudah 

disebutkan dengan jelas bahwa yang ditanyakan 

yaitu : Harga untuk satu kg jeruk.” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V1 sudah mampu 

memahami masalah dengan benar dan lengkap. Hal itu dapat dilihat bahwa 

V1 menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan benar 

dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V1 

telah melalui indikator memahami masalah pada nomor 1. V1 dapat 

menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui dengan benar 

dan lengkap, V1 juga dapat merumuskan apa ditanyakan pada soal nomor 1 



36 
 

 
 

dengan benar. Sehingga V1 telah melalui tahap memahami masalah dengan 

baik sekali. 

 

Gambar 4.3 Hasil Pekerjaan V1 Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V1 terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.3. pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V1 dapat memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan benar. V1 juga dapat menyusun informasi  dengan baik sekali dari 

apa yang diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan 

benar dan lengkap. Dari penyelesaian yang dilakukan V1 menuliskan 

semua informasi yang diketahui kemudian menghubungkan antara data 

yang diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, 

mampu mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) 

secara jelas dan tepat dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil 

yang kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada 

tahap berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V1 telah merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana 

pemecahan masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V1 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permaslahan dalam soal cerita nomor 1?” 

V1 : “Untuk menyelesaikan permaslahan tersebut, saya 

memisalkan harga untuk satu kg apel sebagai x, 

harga untuk satu kg jeruk sebagai y, dan harga satu 
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kg duku sebagai z. setelah itu menyusun dari apa 

yang diketahui menjadi bentuk persamaan 1, 

persamaan 2, dan persamaan 3.”  

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V1 sudah mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan benar dan lengkap. Hal itu 

dapat dilihat bahwa V1 dapat memisalkan dan membuat model matematika 

dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V1 

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

1. V1 dapat memisalkan dari apa yang diketahui dengan benar, V1 juga 

membuat model matematika dengan benar dan lengkap. Dari penyelesaian 

yang dilaksanakan  V1 sudah dapat membuat rencana sesuai dengan 

prosedur dan dapat mengarahkan pada hasil penyelesaian yang benar. 

Sehingga V1 telah melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah 

dengan baik sekali. 

 

Gambar 4.4 Hasil Pekerjaan  V1 Indikator Melakukan rancangan/Perhitungan 

Pekerjaan V1 terkait indikator melakukan rancangan/perhitungan  

pada soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.4. Pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V1 dapat melakukan perhitungan dengan langkah 

yang benar, subjek V1 melakukan perhitungan dengan teliti sehingga tidak 

terdapat kesalahan dalam menghitung dan mendapatkan hasil yang benar 

dengan langkah yang tepat. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah V1 telah melakukan rencana pemecahan masalah tersebut dengan 
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langkah yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V1 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau 

kendala dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V1 : “tidak, karena saya sudah mengerjakan dengan 

hati-hati dan teliti.” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V1 sudah mampu 

melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah dengan langkah yang 

tepat . Hal itu dapat dilihat bahwa V1 dapat menyelesaikan perhitungan  

dengan langkah benar dan mendapatkan jawaban yang benar.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V1 

telah melalui indikator melaksanakan rencana pemecahan masalah pada 

nomor 1. V1 dapat menyelesaikan permasalahan  yang sesuai dengan 

rencana pemecahan masalah yang telah dirancang sebelumnya, V1 juga 

sudah melakukan proses yang benar sehingga mendapatkan hasil yang 

benar. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V1 sudah dapat melaksanakan 

rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil penyelesaian yang 

benar. Sehingga V1 telah melalui tahap melaksanakan rencana pemecahan 

masalah dengan baik sekali. 

 

 

 

Gambar 4.5 Hasil Pekerjaan V1 Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

Pekerjaan V1 terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.5. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V1 menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang 

telah diselesaikan, sebelum menuliskan kesimpulan V1 sudah memeriksa 
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hasil pekerjaan untuk melihat kebenaran dari langkah pekerjaan yang telah 

dilakukan. V1 sudah menuliskan kesimpulan dengan jawaban yang benar. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V1 telah melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil dari pemecahan masalah tersebut dengan 

langkah yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V1 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua 

langkah yang telah dilakukan sebelum menuliskan 

kesimpulan dari permasalahan tersebut?” 

V1 : “iya, saya sudah melakukan pengecekan langkah 

pengerjaan sebelum menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan nomor 1 tersebut.” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V1 sudah  memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah dengan teliti. Dapat dilihat 

bahwa V1  sudah melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk melihat 

kebenaran proses sebelum menuliskan kesimpulan.  

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V1 sudah mampu melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil dengan teliti dan mampu menarik 

kesimpulan dengan benar. Sehingga V1 telah melalui tahap memeriksa 

kembali hasil pemecahan masalah dengan baik sekali. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor dua V1 kurang mampu dalam 

memahami masalah, mampu membuat rencana pemecahan masalah 

dengan baik, mampu melaksanakan perhitungan dengan benar, dan 

menuliskan kesimpulan. Sedangkan untuk soal nomor tiga V1 tidak 

menuliskan indikator memahami masalah, sangat kurang dalam membuat 

rencana pemecahan masalah, mampu melakukan proses perhitungan 

dengan baik, dan menuliskan kesimpulan. Dari keseluruhan soal yang 

sudah dikerjakan, V1 mampu menyelesaikan soal nomor 1 dan 2 dengan 

sangat baik, tetapi mengerjakan soal nomor tiga dengan.  



40 
 

 
 

2. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Baik pada soal 

nomor 1 atau V2 

 

Gambar 4.6 Hasil Pekerjaan V2 Indikator Memahami Masalah 

Pekerjaan V2 terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 

1 dapat dilihat pada Gambar 4.6 . pada gambar tersebut menunjukkan 

bahwa V2 menuliskan seluruh informasi dari apa yang diketahui dan 

ditanyakan soal dengan benar dan lengkap. V2 menggunakan semua semua 

informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. Sehingga V2 dapat 

melalui tahap memahami masalah  dimana subjek mampu menyebutkan 

seluruh informasi dari apa yang diketahui dan ditanyakan soal dengan 

benar dan lengkap. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V2 dapat memahami masalah terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V2 disajikan sebagai berikut:  

 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal 

nomor 1?” 

V2 : “Tidak bu” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang 

diketahui  pada masalah soal cerita nomor 1?” 

V2 : “Iya saya memahami. Yang diketahui pada soal 

cerita nomor 1 yaitu Harga 2 kg apel, 1 kg jeruk, 3 

kg duku yaitu Rp 156.000,00. Harga 1 kg apel, 2 kg 

duku, 2 kg jeruk yaitu Rp 120.000,00. Dan Harga 1 

kg duku, 3 kg apel, 2 kg jeruk yaitu Rp 160.000,00. 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 
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pada soal nomor 1?” 

V2 : “Iya saya memahaminya, yang ditanyakan dalam 

soal yaitu mencari  harga untuk satu kg jeruk.” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V2 sudah mampu 

memahami masalah dengan benar dan lengkap. Hal itu dapat dilihat bahwa 

V2 menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan benar 

dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V2 

telah melalui indikator memahami masalah pada nomor 1. V2 dapat 

menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui dengan benar 

dan lengkap, subjek V2 juga dapat merumuskan apa ditanyakan pada soal 

nomor 1 dengan benar. Sehingga V2 telah melalui tahap memahami 

masalah dengan baik sekali. 

       

Gambar 4.7 Hasil Pekerjaan V2  Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V2  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.7. pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V2 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat. V2 menyusun informasi  dengan baik dari apa yang 

diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan benar dan 

lengkap. Dari penyelesaian yang dilakukan V2 menuliskan semua 

informasi yang diketahui kemudian menguhubungkan antara data yang 

diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, 

mampu mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) 

secara jelas dan tepat dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil 
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yang kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada 

tahap berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V2 telah merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana 

pemecahan masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V2 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permaslahan dalam soal cerita nomor 1?” 

V2 : “untuk menyelesaikan permaslahan tersebut, saya 

memisalkan apel sebagai x, jeruk sebagai y, dan duku 

sebagai z. setelah itu menyusun dari apa yang 

diketahui menjadi bentuk persamaan 1, persamaan 2, 

dan persamaan 3.”  

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V2 sudah mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan kurang tepat. Hal itu dapat 

dilihat bahwa V2 memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang tepat, 

dan membuat model matematika dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V2 

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

1. V2 memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang tepat, V2 

membuat model matematika dengan benar dan lengkap. Dari penyelesaian 

yang dilaksanakan  V2  membuat rencana yang kurang tepat tetapi masih 

dapat mengarahkan pada hasil penyelesaian yang benar. Sehingga V2 telah 

melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah dengan baik. 
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Gambar 4.8 Hasil Pekerjaan V2 Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

Pekerjaan V2 terkait indikator melakukan rancangan/perhitungan  

pada soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.8. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V2 melakukan perhitungan dengan langkah yang 

kurang teliti, sehingga terdapat kesalahan dalam menghitung dan 

mendapatkan hasil yang salah. Berdasarkan hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah V2 telah melakukan rencana pemecahan masalah 

tersebut dengan langkah yang kurang teliti. terkait dengan hal tersebut, 

kutipan wawancara peneliti dengan V2 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V2 ; “tidak,namun masih sering salah langkah dalam tahap 

mengeliminasi, misal yang harusnya mengeliminasi 

variabel di persamaan (1) dan (3), menjadi persamaan 

(1) dan (2).” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V2 kurang  mampu 

melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah dengan langkah yang 
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tepat . Hal itu dapat dilihat bahwa V2 tidak mampu melakukan perhitungan  

dengan benar dan mendapatkan jawaban yang salah.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V2 

masih mengalami kesalahan indikator melakukan rencana pemecahan 

masalah pada nomor 1. V2 tidak dapat menyelesaikan permasalahan  yang 

sesuai dengan rencana pemecahan masalah yang telah dirancang 

sebelumnya, V2  sudah melakukan proses yang kurang tepat sehingga 

mendapatkan hasil yang salah. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V2 kurang mampu 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil 

penyelesaian yang salah. Sehingga V2 telah melalui tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dengan langkah yang kurang tepat . 

 

Gambar 4.9 Hasil Pekerjaan V2  Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

Pekerjaan V2 terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.9. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V2 menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang 

telah diselesaikan, sebelum menuliskan kesimpulan V2 sudah memeriksa 

hasil pekerjaan untuk melihat kebenaran dari langkah pengerjaan yang 

telah dilakukan. V2 sudah menuliskan kesimpulan dengan jawaban yang 

salah. V2 melakukan kesalahan dalam proses perhitungan, sehingga 

mendapatkan jawaban yang salah dan menuliskan kesimpulan yang salah. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V2 telah melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil dari pemecahan masalah tersebut dengan 

langkah yang kurang teliti. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V2  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 
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yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan tersebut?” 

V2 : “iya, saya sudah mengecek kembali pekerjaan saya 

sebelum saya menuliskan kesimpulan.” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V2 sudah  memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah dengan kurang teliti. Dapat 

dilihat bahwa V2  sudah melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk 

melihat kebenaran proses sebelum menuliskan kesimpulan, tetapi V2 tidak 

menyadari bahwa melakukan kesalahan dalam proses perhitungan dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah tersebut.  

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V2 kurang teliti dalam 

melakukan langkah memeriksa kembali hasil  pekerjaan memecahkan 

masalah dan belum mampu menarik kesimpulan dengan benar. Sehingga 

V2 telah melalui tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah 

dengan kurang teliti. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor dua dan tiga, V2 mampu 

memahamai masalah dengan baik, kurang mampu merencanakan 

pemecahan masalah, mampu melakukan proses perhitungan dengan benar, 

serta menuliskan kesimpulan dengan baik. Dari keseluruhan pekerjaan 

untuk soal nomor 1 V2 memiliki kemampuan pemnecahan masalah yang 

baik, tetapi untuk soal nomor dua dan tiga V2 memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang baik sekali. 

 

3. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Cukup pada 

soal nomor 1 atau V3 

 

Gambar 4.10 Hasil Pekerjaan V3 Indikator Memahami Masalah 
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Pekerjaan V3 terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 

1 dapat dilihat pada Gambar 4.10 . pada gambar tersebut menunjukkan 

bahwa V3  menuliskan seluruh informasi dari apa yang diketahui, tetapi 

langsung menuliskan dalam bentuk model matematika dan menuliskan apa 

yang ditanyakan soal dengan benar. V3  menggunakan semua semua 

informasi tersebut untuk menysun model matematika dari permasalahan 

soal nomor 1, hal ini merupakan langkah yang salah seharusnya V3 hanya 

menuliskan informasinya saja pada langkah memahami masalah. Sehingga 

V3 kurang mampu menyebutkan seluruh informasi dari apa yang diketahui 

dengan tepat, tetapi mampu menuliskan apa yang  ditanyakan  ada soal 

dengan benar. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V3 

kurang mampu menuliskan apa yang diketahui dengan penulisan yang 

tepat terkait indikator memahami masalah, kutipan wawancara peneliti 

dengan V3 disajikan sebagai berikut:  

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

1?” 

V3 : “Saya tidak mengalami kesulitan” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 1?” 

V3 : “saya memahami tentang apa yang diketahui pada 

soal nomor 1”  

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 1?” 

V3 : “Iya saya sedikit memahaminya, yang ditanyakan 

dalam soal yaitu mencari  harga satu kg jeruk.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V3 kurang mampu 

memahami masalah dengan benar. Hal itu dapat dilihat bahwa V3 kurang 
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mampu menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V3 

kurang mampu dalam menuliskan indikator memahami masalah pada 

nomor 1. V3 kurang mampu menyebutkan semua informasi tentang apa 

yang diketahui dengan benar, V3  dapat merumuskan apa ditanyakan pada 

soal nomor 1 dengan benar. Sehingga V3 telah melalui tahap memahami 

masalah dengan kurang mampu. 

 
Gambar 4.11 Hasil Pekerjaan V3  Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan subjek V3  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.11. pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V3 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat,  menyusun informasi  dengan kurang baik dari apa 

yang diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan benar 

tetapi model matematika untuk persamaan 1,2,3 tidak ditulis dan langsung 

dikerjakan. Dari penyelesaian yang dilakukan V3 tidak menuliskan semua 

informasi yang diketahui tetapi langsung menguhubungkan antara data 

yang diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki,  

mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) secara 

kurang jelas dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil yang 

kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada tahap 

berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V3 telah 

merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana pemecahan 

masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan V3 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 
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permaslahan dalam soal cerita nomor 1?” 

V3 : “Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya 

menggunakan cara eliminasi dan subtitusi.”  

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V3 kurang mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan tepat. Hal itu dapat dilihat 

bahwa V3 memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang tepat, dan 

tidak menuliskan model matematika dengan benar . 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V3 

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

1, memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang tepat, dan tidak 

menuliskan model matematika dengan benar. Dari penyelesaian yang 

dilaksanakan  V3  membuat rencana yang kurang tepat. Sehingga V3 telah 

melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah dengan kemampuan 

yang sangat kurang. 

 
Gambar 4.12 Hasil Pekerjaan V3 Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

Pekerjaan V3 terkait indikator melakukan rancangan/perhitungan  

pada soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.4. Pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V3 dapat melakukan perhitungan dengan langkah 

yang benar, V3 melakukan perhitungan dengan teliti sehingga tidak 

terdapat kesalahan dalam menghitung dan mendapatkan hasil yang benar 

dengan langkah yang tepat. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan 
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masalah V3 telah melakukan rencana pemecahan masalah tersebut dengan 

langkah yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V3 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau 

kendala dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V3 : “Tidak terlalu mengalami kesulitan, karena saya 

sudah mengerjakan dengan hati-hati dan teliti.” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V3 sudah mampu 

melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah dengan langkah yang 

tepat . Hal itu dapat dilihat bahwa V3 dapat menyelesaikan perhitungan  

dengan langkah benar dan mendapatkan jawaban yang benar.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V3 

telah melalui indikator melaksanakan rencana pemecahan masalah pada 

nomor 1. V3 dapat menyelesaikan permasalahan  yang sesuai dengan 

rencana pemecahan masalah yang telah dirancang sebelumnya, V3  juga 

sudah melakukan proses yang benar sehingga mendapatkan hasil yang 

benar. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V3 sudah dapat 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil 

penyelesaian yang benar. Sehingga V3 telah melalui tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dengan baik sekali. 

 
Gambar 4.13 Hasil Pekerjaan V3 Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

 

Pekerjaan V3 terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.5. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V3 menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang 

telah diselesaikan, sebelum menuliskan kesimpulan V3 sudah memeriksa 

hasil pekerjaan untuk melihat kebenaran dari langkah pekerjaan yang telah 
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dilakukan. V3 sudah menuliskan kesimpulan dengan jawaban yang benar. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V3 telah melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil dari pemecahan masalah tersebut dengan 

langkah yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V3 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua 

langkah yang telah dilakukan sebelum menuliskan 

kesimpulan dari permasalahan tersebut?” 

V3 : “iya, saya sudah melakukan pengecekan langkah 

pengerjaan sebelum menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan nomor 1 tersebut.” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V3 sudah  memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah dengan teliti. Dapat dilihat 

bahwa V3  sudah melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk melihat 

kebenaran proses sebelum menuliskan kesimpulan.  

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V3 sudah mampu melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil dengan teliti dan mampu menarik 

kesimpulan dengan benar. Sehingga V3 telah melalui tahap memeriksa 

kembali hasil pemecahan masalah dengan baik sekali. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor dua, V3 mampu memahami 

permasalahan, tidak menuliskan indikator membuat rencana pemecahan 

masalah, mengalami kesalahan dalam proses perhitungan, dan tidak 

menuliskan kesimpulan. Sedangkan untuk soal nomor tiga, V3 tidak 

menuliskan indikator memahami masalah, mampu membuat rencana 

pemecahan masalah dengan baik, mengalami kesalahan dalam proses 

perhitungan, dan menuliskan kesimpulan yang salah. Dari keseluruhan 

soal tes yang telah dikerjakan, V3 mampu menyelesaikan soal nomor satu 

dan nomor tiga dengan kemampuan yang cukup, dan menyelesaikan soal 

nomor dua dengan kemampuan pemecahan masalah kurang sekali. 
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4. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Kurang pada 

soal nomor 1 atau V4 

 
Gambar 4.14 Hasil Pekerjaan V4  Indikator Memahami Masalah 

 

Pekerjaan V4 terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 

1 dapat dilihat pada Gambar 4.14 . pada gambar tersebut menunjukkan 

bahwa V4  menuliskan seluruh informasi dari apa yang diketahui, tetapi 

langsung menuliskan dalam bentuk model matematika dan menuliskan apa 

yang ditanyakan soal dengan benar. V4 menggunakan semua informasi 

tersebut untuk menyusun model matematika dari permasalahan soal nomor 

satu, hal ini merupakan langkah yang salah seharusnya V4 hanya 

menuliskan informasinya saja pada langkah memahami masalah. Sehingga 

V4 kurang mampu menyebutkan seluruh informasi dari apa yang diketahui 

dengan tepat, tetapi mampu menuliskan apa yang  ditanyakan  ada soal 

dengan benar. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V4 

kurang mampu menuliskan apa yang diketahui dengan penulisan yang 

tepat terkait indikator memahami masalah, kutipan wawancara peneliti 

dengan V4 disajikan sebagai berikut:  

 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

1?” 

V4 : “Tidak, karena jumlah buah dan harganya sudah 

dirinci dengan baik.” 
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Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 1?” 

V4 : “Permasalahan yang diketahui pada soal yaitu jumlah 

dan harga buah yang dibeli dalam beberapa kilogram, 

tetapi belum diketahui harga dari masing-masing buah 

perkilogramnya.”  

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan pada 

soal nomor 1?” 

V4 : “Saya memahaminya, yang ditanyakan dalam soal 

yaitu berapa  harga satu kg jeruk.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V4 merasa dirinya 

mampu tapi aslinya kurang mampu memahami masalah dengan benar. Hal 

itu dapat dilihat bahwa V4 kurang mampu menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V4 

kurang mampu dalam menuliskan indikator memahami masalah pada 

nomor 1. V4 kurang mampu menyebutkan semua informasi tentang apa 

yang diketahui dengan benar, V4  dapat merumuskan apa ditanyakan pada 

soal nomor 1 dengan benar. Sehingga V4 telah melalui tahap memahami 

masalah dengan kurang mampu. 

 

Gambar 4.15 Hasil Pekerjaan V4 Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V4  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.15. pada gambar 
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tersebut menunjukkan bahwa V4 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat, dan seharusnya pemisalannya itu terletak pada 

langkah dijawab, bukan pada langkah diketahui . V4 menyusun informasi  

dengan baik dari apa yang diketahui pada soal menjadi bentuk model 

matematika dengan benar dan lengkap tetapi seharusnya model 

matematikanya itu terletak pada langkah dijawab, bukan pada langkah 

diketahui. Dari penyelesaian yang dilakukan V4 menuliskan semua 

informasi yang diketahui kemudian menguhubungkan antara data yang 

diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, 

mampu mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) 

secara jelas dan tepat dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil 

yang kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada 

tahap berikutnya, tetapi V4 salah menempatkan posisi pemisalan dan model 

matematika pada tahap diketahui yang seharusnya terletak pada tahap 

dijawab. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V4 telah 

merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana pemecahan 

masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan V4 disajikan sebagai berikut:  

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam soal cerita nomor 1?” 

V4 : “Memahami contoh soal dan mengerjakan 

permasalahan tersebut seperti contoh yang telah 

diberikan sebelumnya.”  

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V4  merasa mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan benar, tetapi V4 melakukan 

kesalahan dalam menempatkan pemisalan dan model matematikanya. Hal 

itu dapat dilihat bahwa V4 menempatkan pemisalan dan model 

matematikanya  pada langkah diketahui, yang seharusnya terletak pada 
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langkah dijawab, V4 memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang 

lengkap, dan membuat model matematika dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V4  

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

1, memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang lengkap, membuat 

model matematika dengan benar dan lengkap, tetapi  masih mengalami 

kesalahan dalam menempatkan pemisalan dan model matematikanya. Dari 

penyelesaian yang dilaksanakan  V4  membuat rencana yang kurang tepat 

tetapi masih dapat mengarahkan pada hasil penyelesaian yang benar. 

Sehingga V4 telah melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah 

dengan kurang baik. 

 

Gambar 4.16 Hasil Pekerjaan V4 Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

Pekerjaan V4 terkait indikator melakukan rancangan/perhitungan  

pada soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.16. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V4 melakukan perhitungan dengan langkah yang 

kurang teliti, sehingga terdapat kesalahan dalam menghitung dan 

mendapatkan hasil yang salah. Berdasarkan hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah V4 telah melakukan rencana pemecahan masalah 

tersebut dengan langkah yang kurang teliti. terkait dengan hal tersebut, 

kutipan wawancara peneliti dengan V4 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V4 : “Saya mengalami kesulitan, karena saya masih belum 

sepenuhnya memahami materi system persamaan 
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linear tiga variabel ini.” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V4 kurang  mampu 

melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah dengan langkah yang 

tepat . Hal itu dapat dilihat bahwa V4 kurang mampu melakukan 

perhitungan  dengan benar dan mendapatkan hasil jawaban yang salah.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V4 

masih mengalami kesalahan indikator melakukan rencana pemecahan 

masalah pada nomor 1. V4 tidak dapat menyelesaikan permasalahan  yang 

sesuai dengan rencana pemecahan masalah yang telah dirancang 

sebelumnya, sudah melakukan proses perhitungan yang kurang teliti 

sehingga mendapatkan hasil yang salah. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V4 kurang mampu 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil 

penyelesaian yang salah. Sehingga V4  telah melalui tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dengan langkah yang kurang baik . 

 

 
Gambar 4.17 Hasil Pekerjaan V4 Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

Pekerjaan V4  terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.17. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V4 menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang 

telah diselesaikan. V4  melakukan kesalahan dalam proses perhitungan, 

sehingga mendapatkan jawaban yang salah dan menuliskan kesimpulan 

yang salah. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V4 telah 

melakukan langkah memeriksa kembali hasil dari pemecahan masalah 

tersebut dengan langkah yang kurang teliti. terkait dengan hal tersebut, 

kutipan wawancara peneliti dengan V4 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 

yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 
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dari permasalahan tersebut?” 

V4 : “Sebelum saya menuliskan kesimpulan, saya 

mengecek terlebih dahulu langkah-langkah yang sudah 

saya kerjakan sesuai atau tidaknya dengan contoh yang 

sudah diberikan sebelumnya, kemudian setelah saya 

rasa langkah saya sudah benar saya baru menarik 

sebuah kesimpulan.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V4 sudah  memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah dengan kurang teliti. Dapat 

dilihat bahwa V4  sudah melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk 

melihat kebenaran proses sebelum menuliskan kesimpulan, tetapi  tidak 

menyadari bahwa melakukan kesalahan dalam proses perhitungan dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah tersebut.  

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V4  kurang teliti dalam 

melakukan langkah memeriksa kembali hasil  pekerjaan memecahkan 

masalah dan belum mampu menarik kesimpulan dengan benar. Sehingga 

V4  telah melalui tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah 

dengan kurang teliti. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor dua, V4 kurang mampu 

memahamai permasalahan, mampu membuat rencana pemecahan masalah 

dengan baik, mengalami kesalahan dalam proses perhitungan, serta 

menuliskan kesimpulan yang salah. Sedangkan untuk soal nomor tiga, V4 

kurang mampu memahami permasalahan, sangat kurang dalam membuat 

rencana pemecahan masalah, mengalami kesalahan dalam proses 

perhitungan, serta menuliskan kesimpulan yang salah. Dari keseluruhan 

pekerjaan yang sudah dilakukan V4 menyelsaikan soal nomor satu dan dua 

dengan kemampuan pemecahan masalah yang cukup, dan menyelesaikan 

soal nomor tiga dengan kemampuan pemecahan masalah kurang. 

5. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Kurang Sekali 

pada soal nomor 1 atau V5 
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Gambar 4.18 Hasil Pekerjaan V5 nIdikator Memahami Masalah 

Pekerjaan V5  terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 

1 dapat dilihat pada Gambar 4.18 . pada gambar tersebut menunjukkan 

bahwa V5 tidak menuliskan seluruh informasi dari apa yang diketahui dan 

ditanyakan soal . Sehingga V5 tidak melalui tahap memahami masalah  

dimana subjek tidak mampu menyebutkan seluruh informasi dari apa yang 

diketahui dan ditanyakan soal dengan benar dan lengkap. Berdasarkan 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah V5 belum bisa memahami 

masalah terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V5 

disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesuliatn dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

1?” 

V5 : “saya tidak mengalami kesulitan bu.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 1?” 

V5 : “Iya saya memahami”. 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 1?” 

V5 : “Iya saya memahaminya, yang ditanyakan yaitu 

harga untuk satu kg jeruk.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V5 sudah mampu 

memahami permasalahan pada soal. Hal itu dapat dilihat bahwa V5 
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memahami informasi yang diketahui dan mampu menyebutkan apa yang 

ditanyakan dengan benar. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V5 

telah melalui indikator memahami masalah pada nomor 1. Tetapi  tidak 

menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui,  juga tidak 

merumuskan apa yang ditanyakan pada soal nomor 1 dengan benar. 

Sehingga V5 melalui tahap memahami masalah dengan kemampuan yang 

sangat kurang. 

 
Gambar 4.19 Hasil Pekerjaan V5  Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan subjek V5  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.19. pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V5 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat,  menyusun informasi  dengan kurang baik dari apa 

yang diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan benar 

tetapi model matemtaika untuk persamaan 1,2,3 tidak ditulis dan langsung 

dikerjakan. Dari penyelesaian yang dilakukan V5 tidak menuliskan semua 

informasi yang diketahui tetapi langsung menguhubungkan antara data 

yang diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki,  

mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) secara 

kurang jelas dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil yang 

kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada tahap 

berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V5 telah 

merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana pemecahan 

masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan V5 disajikan sebagai berikut: 
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Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permaslahan dalam soal cerita nomor 1?” 

V5 : “Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya 

membaca soal itu dengan teliti, mencari tahu apa yang 

diketahui dari permasalahan itu, lalu melakukan proses 

perhitungan agar mendapatkan jawaban yang benar.”  

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V5 kurang mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan tepat. Hal itu dapat dilihat 

bahwa V5 memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang tepat, dan 

tidak menuliskan model matematika dengan benar . 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V5 

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

1, memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang tepat, dan tidak 

menuliskan model matematika dengan benar. Dari penyelesaian yang 

dilaksanakan  V5  membuat rencana yang kurang tepat. Sehingga V5 telah 

melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah dengan kemampuan 

yang sangat kurang. 

 
Gambar 4.20 Hasil Pekerjaan V5 Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

 

Pekerjaan V5 terkait indikator melakukan rancangan/perhitungan  

pada soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.20. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V5 melakukan perhitungan dengan langkah yang 
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kurang tepat, sehingga terdapat kesalahan dalam menghitung dan proses 

yang dicari belum mencapai tahap akhir, karena harga untuk satu kilogram 

jeruk belum selesai dikerjakan. Berdasarkan hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah V5 telah melakukan rencana pemecahan masalah 

tersebut dengan langkah yang kurang tepat dan langkahnya belum selesai 

dikerjakan. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan 

V5 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V5 : “Saya tidak mengalami kendala dalam mengerjakan 

soal tersebut.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V5 merasa mampu 

melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah dengan langkah yang 

benar. Tetapi V5 kurang mampu melakukan perhitungan  dengan benar dan 

belum selesai melakukan proses perhitungan.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V5 

masih mengalami kesalahan indikator melakukan rencana pemecahan 

masalah pada nomor 1,  tidak dapat menyelesaikan permasalahan  yang 

sesuai dengan rencana pemecahan masalah yang telah dirancang 

sebelumnya, sudah melakukan proses yang kurang teliti dan belum selesai 

melakukan proses perhitungan. Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V5 

kurang mampu melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan belum 

selesai melakukan proses perhitungan.. Sehingga V5 telah melalui tahap 

melaksanakan rencana pemecahan masalah dengan langkah yang sangat 

kurang . 

 
Gambar 4.21 Hasil Pekerjaan V5  Indikator Memeriksa Kembali Hasil 
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Pekerjaan V5 terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.21. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V5 tidak menuliskan kesimpulan dari permasalahan 

yang telah diselesaikan, V5 tidak menuliskan kesimpulan karena  tidak 

menyelesaikan proses perhitungan dan melakukan kesalahan dalam proses 

perhitungan, sehingga mengarah pada jawaban yang salah. Terkait dengan 

hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V5 disajikan sebagai 

berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 

yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan tersebut?” 

V5 : “Iya bu, supaya tidak mengalami kesalahan.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V5  memeriksa kembali 

hasil dari proses pemecahan masalah. Dapat dilihat bahwa V5  kurang teliti 

dalam melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk melihat 

kebenaran proses perhitungan yang telah dilakukan. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V5 kurang teliti melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil  pekerjaan memecahkan masalah dan 

belum mampu menarik kesimpulan dengan benar. Sehingga V5 tidak 

melalui tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor dua, V5 mampu memahami 

masalah, sangat kurang dalam menuliskan indikator rencana pemecahan 

masalah, mampu melakukan proses perhitungan,dan menuliskan 

kesimpulan. Sedangkan untuk soal nomor tiga, V5 mampu menuliskan 

indikator memahami masalah,kurang mampu dalam merencanakan 

pemecahan masalah, mampu melakukan proses perhitungan, dan 

menuliskan kesimpulan yang benar. Dari keseluruhan pekerjaan diperoleh 

bahwa V5 memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk soal nomor 

satu, memiliki kemampuan pemecahan masalah cukup untuk soal nomor 
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dua, tetapi memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik sekali 

untuk soal nomor tiga.  

 

6. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Baik Sekali 

pada soal nomor 2 atau V6 

 
Gambar 4.22 Hasil Pekerjaan V6 indikator memahami masalah 

 

Pekerjaan V6  terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 

2 dapat dilihat pada Gambar 4.22. pada gambar tersebut menunjukkan 

bahwa V6 menuliskan seluruh informasi dari apa yang diketahui dan 

ditanyakan soal dengan benar dan lengkap. V6 menggunakan semua semua 

informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dapat melalui 

tahap memahamai masalah  dimana subjek mampu menyebutkan seluruh 

informasi dari apa yang diketahui dan ditanyakan soal dengan benar dan 

lengkap. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V6 dapat 

memahami masalah terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V6 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

2?” 

V6 : “Saya tidak mengalami kesulitan pada soal cerita 

nomor dua. Karena di dalam soal sudah di ketahui 

dengan jelas berapa buku tulis , penghapus, dan 

bolpoin yang mereka beli. Selain itu juga di dalam 

soal tertera jelas berapa harga yang harus di 

bayarkan . Sehingga, apabila kita menggunakan 
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Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel akan 

mendapatkan harga tiap butir dari benda" tersebut.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 2?” 

V6 : “Iya saya memahami” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 2?” 

V6 : “Saya faham apa yang di tanyakan pada soal SPLTV 

nomor dua. Dalam soal yang ditanyakan harga 

sebuah benda.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V6 sudah mampu 

memahami masalah dengan benar dan lengkap. Hal itu dapat dilihat bahwa 

V6  menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan benar 

dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V6 

telah melalui indikator memahami masalah pada nomor 1. V6 dapat 

menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui dengan benar 

dan lengkap juga dapat merumuskan apa ditanyakan pada soal nomor 1 

dengan benar. Sehingga  V6 telah melalui tahap memahami masalah 

dengan baik sekali. 

 
Gambar 4.23 Hasil Pekerjaan V6 Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V6 terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.23. pada gambar 
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tersebut menunjukkan bahwa V6 dapat memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan benar, dapat menyusun informasi  dengan baik sekali dari apa yang 

diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan benar dan 

lengkap. Dari penyelesaian yang dilakukan V6 menuliskan semua 

informasi yang diketahui kemudian menghubungkan antara data yang 

diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, 

mampu mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) 

secara jelas dan tepat dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil 

yang kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada 

tahap berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V6 telah merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana 

pemecahan masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V6 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permaslahan dalam soal cerita nomor 1?” 

V6 : “Pertama, kita membaca soal secara lengkap. 

Kedua, kita memahami pernyataan dalam soal. 

Ketiga, menulis apa saja yang di ketahui pada soal. 

Ke empat,kita misalkan suatu benda tersebut menjadi 

variabel yang lebih sederhana 

Kelima, kita menjadikan pernyataan" tersebut menjadi 

lebih sederhana dalam bentuk variabel. 

Keenam, dari beberapa persamaan variabel tersebut 

kita eliminasi dan subtitusi. 

Ke tujuh, setelah menemukan hasil akhir kita menulis 

'jadi...' pada akhir jawaban.”  
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Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V6 sudah mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan benar dan lengkap. Hal itu 

dapat dilihat bahwa V6  dapat memisalkan dan membuat model matematika 

dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V6 

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

2. V6 dapat memisalkan dari apa yang diketahui dengan benar dan 

membuat model matematika dengan benar dan lengkap. Dari penyelesaian 

yang dilaksanakan  V6  sudah dapat membuat rencana sesuai dengan 

prosedur dan dapat mengarahkan pada hasil penyelesaian yang benar. 

Sehingga  V6 telah melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah 

dengan baik sekali. 

 

 
Gambar 4.24 Hasil Pekerjaan V6  Indikator Melakukan rancangan/Perhitungan 

Pekerjaan V6  terkait indikator melakukan rancangan/perhitungan  

pada soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.24. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V6  dapat melakukan perhitungan dengan langkah 

yang benar, V6 melakukan perhitungan dengan teliti sehingga tidak 

terdapat kesalahan dalam menghitung dan mendapatkan hasil yang benar 

dengan langkah yang tepat. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah V6  telah melakukan rencana pemecahan masalah tersebut dengan 
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langkah yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V6 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V6 ; “Tidak mengalami kesulitan. Kebanyakan orang 

mengalami kesulitan dalam menghadapi soal SPLTV 

di sebabkan karena kurang kurang teliti dalam 

memahami soal. Ada pula kendala lain yaitu berupa 

kurang mahir nya dalam mengeliminasi dan 

mengsubtitusi.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V6 sudah mampu 

melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah dengan langkah yang 

tepat . Hal itu dapat dilihat bahwa V6 dapat menyelesaikan perhitungan  

dengan langkah benar dan mendapatkan jawaban yang benar.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V6  

telah melalui indikator melaksanakan rencana pemecahan masalah pada 

nomor 2. V6 dapat menyelesaikan permasalahan  yang sesuai dengan 

rencana pemecahan masalah yang telah dirancang sebelumnya dan sudah 

melakukan proses yang benar sehingga mendapatkan hasil yang benar. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V6 sudah  dapat 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil 

penyelesaian yang benar. Sehingga  V6 telah melalui tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dengan baik sekali. 

 
Gambar 4.25 Hasil Pekerjaan V6 Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

Pekerjaan V6   terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.25. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V6 menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang 

telah diselesaikan, sebelum menuliskan kesimpulan V6 sudah memeriksa 

hasil pekerjaan untuk melihat kebenaran dari langkah pengerjaan yang 
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telah dilakukan. V6 sudah menuliskan kesimpulan dengan jawaban yang 

benar. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V6  telah 

melakukan langkah memeriksa kembali hasil dari pemecahan masalah 

tersebut dengan langkah yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V6 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 

yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan tersebut?” 

V6 ; “Iya,saya mengecek kembali sebelum saya menulis 

kesimpulan. Itu saya lakukan karena takut apabila di 

tengah" saya mengalami kesalahan. Biasanya 

kesalahan tersebut karena kurang teliti dengan 

positif/negatif.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V6 sudah  memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah dengan teliti. Dapat dilihat 

bahwa V6  sudah melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk melihat 

kebenaran proses sebelum menuliskan kesimpulan.  

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V6 sudah mampu melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil dengan teliti dan mampu menarik 

kesimpulan dengan benar. Sehingga V6 telah melalui tahap memeriksa 

kembali hasil pemecahan masalah dengan baik sekali. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor satu dan tiga, V6 mampu 

memahami masalah, sagat baik dalam membuat rencana pemecahan 

masalah, menyeleaikan proses perhitungan dengan benar, serta menuliskan 

kesimpulan secara lengkap. Dari keseluruhan pekerjaan yang telah 

dilakukan V6 memiliki kemampuan pemecahan masalah baik sekali untuk 

semua nomor soal tes. 

 

7. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Baik pada 

soal nomor 2 atau V7 
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Gambar 4.26 Hasil Pekerjaan V7 Indikator Memahami Masalah 

Pekerjaan V7 terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 

2 dapat dilihat pada Gambar 4.26 . pada gambar tersebut menunjukkan 

bahwa V7  tidak menuliskan seluruh informasi dari apa yang diketahui dan 

menuliskan apa yang ditanyakan soal dengan benar. V7 menuliskan 

pemisalan pada langkah diketahui, hal ini merupakan langkah yang salah 

seharusnya hanya menuliskan informasinya saja pada langkah memahami 

masalah. Sehingga V7 kurang mampu menyebutkan seluruh informasi dari 

apa yang diketahui dengan tepat, tetapi mampu menuliskan apa yang  

ditanyakan  ada soal dengan benar. Berdasarkan hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah V7  kurang mampu menuliskan apa yang diketahui 

dengan penulisan yang tepat terkait indikator memahami masalah, kutipan 

wawancara peneliti dengan V7  disajikan sebagai berikut:  

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

2?” 

V7 : “Iya Bu, Karena di soal cerita itu pembeli membeli 

barang yang sama tapi selisih harganya beda.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 2?” 

V7 : “Saya sedikit memahaminya.”  

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 2?” 

V7 : “Saya memahaminya, yang ditanyakan dalam soal 
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yaitu berapa  harga buku tulis, bolpoin, dan 

penghapus.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V7 kurang mampu 

memahami masalah dengan benar. Hal itu dapat dilihat bahwa V7 kurang 

mampu menyebutkan informasi yang diketahui, tetapi mampu menuliskan 

apa yang ditanyakan dengan benar. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V7 

kurang mampu dalam menuliskan indikator memahami masalah pada 

nomor 2,  kurang mampu menyebutkan semua informasi tentang apa yang 

diketahui dengan benar, namun dapat merumuskan apa ditanyakan pada 

soal nomor 2 dengan benar. Sehingga V7 telah melalui tahap memahami 

masalah dengan kurang mampu. 

 
Gambar 4.27 Hasil Pekerjaan V7 Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V7  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.27. pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V7 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat, dan seharusnya pemisalannya itu terletak pada 

langkah dijawab, bukan pada langkah diketahui . V7 menyusun informasi  

dengan baik dari apa yang diketahui pada soal menjadi bentuk model 

matematika dengan benar dan lengkap. Dari penyelesaian yang dilakukan 

V7 menuliskan semua informasi yang diketahui kemudian 

menguhubungkan antara data yang diketahui pada soal dengan 

pengetahuan matematika yang dimiliki, mampu mengubah dalam bentuk 

kalimat matematika (model matematika) secara jelas dan tepat dengan 

bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil yang kemudian digunakan 
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untuk melakukan proses perhitungan  pada tahap berikutnya, tetapi V7  

salah menempatkan posisi pemisalan pada tahap diketahui yang 

seharusnya terletak pada tahap dijawab. Berdasarkan hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah V7  telah merencanakan pemecahan masalah  dan 

melakukan rencana pemecahan masalah tersebut. terkait dengan hal 

tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V7  disajikan sebagai berikut:  

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam soal cerita nomor 1?” 

V7 : “Memahami contoh soal dengan cara dibaca berulang 

kali.”  

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V7  kurang mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan benar, V7 melakukan 

kesalahan dalam menempatkan pemisalan. Hal itu dapat dilihat bahwa V7 

menempatkan pemisalan pada langkah diketahui, yang seharusnya terletak 

pada langkah dijawab, memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang 

lengkap, dan membuat model matematika dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V7  

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

2. V7 memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang lengkap, V7 

membuat model matematika dengan benar dan lengkap, tetapi masih 

mengalami kesalahan dalam menempatkan pemisalan dan. Dari 

penyelesaian yang dilaksanakan  V7  membuat rencana yang kurang tepat 

tetapi masih dapat mengarahkan pada hasil penyelesaian yang benar. 

Sehingga V7 telah melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah 

dengan kurang baik. 
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Gambar 4.28 Hasil Pekerjaan V7  Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

 

Pekerjaan V7  terkait indikator melakukan rancangan/perhitungan  

pada soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.28. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V7  dapat melakukan perhitungan dengan langkah 

yang benar dan teliti sehingga tidak terdapat kesalahan dalam menghitung 

dan mendapatkan hasil yang benar dengan langkah yang tepat. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V7  telah 

melakukan rencana pemecahan masalah tersebut dengan langkah yang 

benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V7  

disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V7 : “Iya saya mengalami kesulitan dalam proses 

perhitungan.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V7 mengalami kesulitan 

dalam melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah, tetapi mampu 

menyelesaikan proses perhitungan dengan baik . Hal itu dapat dilihat 
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bahwa V7 dapat menyelesaikan perhitungan  dengan langkah benar dan 

mendapatkan jawaban yang benar.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V7  

telah melalui indikator melaksanakan rencana pemecahan masalah pada 

nomor 2. V7 dapat menyelesaikan permasalahan  yang sesuai dengan 

rencana pemecahan masalah yang telah dirancang sebelumnya, sudah 

melakukan proses yang benar sehingga mendapatkan hasil yang benar. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V7 sudah dapat 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil 

penyelesaian yang benar. Sehingga V7 telah melalui tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dengan baik sekali. 

 
Gambar 4.29 Hasil Pekerjaan V7  Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

Pekerjaan V7   terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.29. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V7 menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang 

telah diselesaikan, sebelum menuliskan kesimpulan V7 sudah memeriksa 

hasil pekerjaan untuk melihat kebenaran dari langkah pengerjaan yang 

telah dilakukan. V7 sudah menuliskan kesimpulan dengan jawaban yang 

benar. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V7  telah 

melakukan langkah memeriksa kembali hasil dari pemecahan masalah 

tersebut dengan langkah yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V7 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah yang 

telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan tersebut?” 

V7 : “Iya,saya sudah mengecek kembali sebelum saya menulis 

kesimpulan.” 
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Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V7 sudah  memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah dengan teliti. Dapat dilihat 

bahwa V7  sudah melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk melihat 

kebenaran proses pengerjaan sebelum menuliskan kesimpulan.  

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V7 sudah mampu melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil dengan teliti dan mampu menarik 

kesimpulan dengan benar. Sehingga V7 telah melalui tahap memeriksa 

kembali hasil pemecahan masalah dengan baik sekali. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomo satu, V7 mampu memahami 

masalah, kurang mampu dalam membuat rencana pemecahan masalah, 

mengalmi kesalahan dalam proses perhitungan, serta menuliskan 

kesimpulan yang salah. Sedangkan untuk soal nomor tiga, V7 mampu 

memahami masalah, kurang mampu dalam merencanakan pemecahan 

masalah, mampu melakukan perhitungan dengan benar tetapi kurang 

mampu dalam menuliskan kesimpulan. Dari keseluruhan pekerjaan yang 

telah dilakukan V7 memiliki kemampuan pemecahan masalah yang cukup 

untuk soal nomor satu, tetapi memiliki kemampuan pemecahan masalah 

yang baik untuk soal nomor dua dan tiga. 

 

8. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Cukup pada 

soal nomor 2 atau V8 

 

Gambar 4.30 Hasil Pekerjaan V8  Indikator Memahami Masalah 

Pekerjaan V8 terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 

2 dapat dilihat pada Gambar 4.30 . pada gambar tersebut menunjukkan 

bahwa V8  menuliskan seluruh informasi dari apa yang diketahui, tetapi 

langsung menuliskan dalam bentuk model matematika dan menuliskan apa 

yang ditanyakan soal dengan benar. V8  menggunakan semua informasi 

tersebut untuk menyusun model matematika dari permasalahan soal nomor 
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dua, hal ini merupakan langkah yang salah seharusnya V8 hanya 

menuliskan informasinya saja pada langkah memahami masalah. Sehingga 

V8 kurang mampu menyebutkan seluruh informasi dari apa yang diketahui 

dengan tepat, tetapi mampu menuliskan apa yang  ditanyakan  ada soal 

dengan benar. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V8 

kurang mampu menuliskan apa yang diketahui dengan penulisan yang 

tepat terkait indikator memahami masalah, kutipan wawancara peneliti 

dengan V8 disajikan sebagai berikut:  

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

2?” 

V8 : “Iya bu saya memang kurang paham dari awal 

penjelasan jadi saya agak kesulitan dalam 

mengerjakannya” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 2?” 

V8 : “Saya masih kurang paham materi SPLTV,maka dari 

itu saya masih kesulitan saat mengerjakan.”  

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 2?” 

V8 : “Iya saya memahaminya.” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V8 kurang mampu 

memahami masalah dengan benar. Hal itu dapat dilihat bahwa V8 kurang 

mampu menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V8  

kurang mampu dalam menuliskan indikator memahami masalah pada 
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nomor 2. V8 kurang mampu menyebutkan semua informasi tentang apa 

yang diketahui dengan benar, V8  dapat merumuskan apa ditanyakan pada 

soal nomor 2 dengan benar. Sehingga V8 telah melalui tahap memahami 

masalah dengan kurang mampu. 

 
Gambar 4.31 Hasil Pekerjaan V8  Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V8  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.31. pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V8 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat. V8 menyusun informasi  dengan baik dari apa yang 

diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan benar dan 

lengkap. Dari penyelesaian yang dilakukan V8 menuliskan semua 

informasi yang diketahui kemudian menguhubungkan antara data yang 

diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, 

mampu mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) 

secara jelas dan tepat dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil 

yang kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada 

tahap berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V8 telah merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana 

pemecahan masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V8 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam soal cerita nomor 2?” 

V8 : “Untuk menyelesaikan permaslahan tersebut, saya 

menyelesaikannya dengan mengamati contoh yang 

sudah pernah diajarkan.”  
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Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V8 membuat rencana 

pemecahan masalah dengan kurang tepat. Hal itu dapat dilihat bahwa V8 

memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang lengkap, dan membuat 

model matematika dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V8 

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

2, memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang lengkap,  membuat 

model matematika dengan benar dan lengkap, membuat rencana yang 

kurang tepat tetapi masih dapat mengarahkan pada hasil penyelesaian yang 

benar. Sehingga V8 telah melalui tahap membuat rencana pemecahan 

masalah dengan kurang mampu. 

 
Gambar 4.32 Hasil Pekerjaan V8  Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

 

Pekerjaan V8 terkait indikator melakukan rancangan/perhitungan  

pada soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.32. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V8 melakukan perhitungan dengan langkah yang 

benar namun tidak menyelesaikan perhitungan sampai selesai. Berdasarkan 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah V8 belum menyelesaikan proses 

perhitungan dalam melakukan rencana pemecahan masalah dan 

mengerjakan dengan langkah yang kurang teliti. terkait dengan hal 

tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V8 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V8 ; “Iya saya mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

rencana yang sudah saya rencanakan.” 
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Peneliti : “Kesulitan seperti apa?” 

V8 : “Saya masih belum memahami bagaimana cara 

penyelesaiannya.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V8 mengalami kesulitan 

dalam melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah dengan 

langkah yang tepat . Hal itu dapat dilihat bahwa V8 tidak mampu 

menyelesaikan proses perhitungan  sampai menemukan hasil dari 

penyelesaian.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V8 

masih mengalami kesulitan indikator melakukan rencana pemecahan 

masalah pada nomor 2,  tidak dapat menyelesaikan permasalahan  yang 

sesuai dengan rencana pemecahan masalah yang telah dirancang 

sebelumnya. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V8 kurang mampu 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan belum menyelesaikan 

proses perhitungan. Sehingga belum menyelesaikan tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah. 

 
Gambar 4.33 Hasil Pekerjaan V8  Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

Pekerjaan V8 terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.33. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V8 tidak menuliskan kesimpulan dari permasalahan 

yang telah diselesaikan V8  tidak menyelesaikan proses perhitungan sampai 

menemukan solusi yang dicari. Terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V8 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 

yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 
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dari permasalahan tersebut?” 

V8 ; “Saya tidak mengecek kembali proses perhitungan 

yang telah saya lakukan.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V8  tidak memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah. Dapat dilihat bahwa V8  

tidak melakukan pengecekan langkah pengerjaan sehingga V8 melihat 

kebenaran proses perhitungan yang telah dilakukan. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V8  tidak melakukan langkah 

memeriksa kembali hasil  pekerjaan memecahkan masalah dan belum 

mampu menarik kesimpulan dengan benar. Sehingga V8  tidak melalui 

tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor satu, V8 mampu memahami 

masalah dengan baik, kurang mampu dalam membuat rencana pemecahan 

masalah, mampu melakukan proses perhitungan, tetapi kurang mampu 

dalam menuliskan kesimpulan. Sedangkan untuk soal nomor tiga, V8 

mampu memahami masalh, kurang mampu dalam membuat rencana 

pemecahan masalah, mampu dalam proses perhitungan, dan menuliskan 

kesimpulan dengan benar. Dari keseluruhan hasil pekerjaan V8 memiliki 

kemampuan pemecahan yang baik untuk soal nomor satu, memiliki 

kemampuan pemacahan masalah yang cukup untuk soal nomor dua, dan 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik sekali untuk soal 

nomor tiga. 
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9. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Kurang pada 

soal nomor 2 atau V9 

 

Gambar 4.34 Hasil Pekerjaan V8  Indikator Memahami Masalah 

 

Pekerjaan V9  terkait indikator memahami masalah pada soal nomor 

2 dapat dilihat pada Gambar 4.34. Pada gambar tersebut menunjukkan 

bahwa V9 tidak menuliskan seluruh informasi dari apa yang diketahui dan 

ditanyakan soal . Sehingga V9 tidak melalui tahap memahami masalah  

dimana tidak mampu menyebutkan seluruh informasi dari apa yang 

diketahui dan ditanyakan soal dengan benar dan lengkap. Berdasarkan 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah V9 belum bisa memahami 

masalah terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V9  

disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

1?” 

V9 : “saya tidak mengalami kesulitan bu.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 1?” 

V9 : “saya memahami, yang diketahui pada soal yaitu : 

- Arsya membeli sebuah buku tulis,2 buah bolpoin,dan 

2 buah penghapus dengan harga Rp.11.200 

- Dafa membeli sebuah buku tulis, sebuah bolpoin,dan 

3 penghapus dengan harga Rp.10.500 

- Roni membeli 3 buah buku tulis,2 buah bolpoin,dan 
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sebuah penghapus dengan harga Rp.15.500”. 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 1?” 

V9 : “pada soal yang ditanyakan yaitu : harga sebuah buku 

tulis, bolpoin, dan penghapus   .” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V9 sudah mampu 

memahami permasalahan pada soal. Hal itu dapat dilihat bahwa V9 

memahami informasi yang diketahui dan mampu menyebutkan apa yang 

ditanyakan dengan benar. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V9 

telah melalui indikator memahami masalah pada nomor 2. Tetapi  V9  tidak 

menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui,  tidak 

merumuskan apa yang ditanyakan pada soal nomor 2. Sehingga V9 melalui 

tahap memahami masalah dengan kemampuan yang kurang baik. 

 
Gambar 4.35 Hasil Pekerjaan V9  Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V9  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.35. pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V9 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat, menyusun informasi  dengan baik dari apa yang 

diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan benar dan 

lengkap. Dari penyelesaian yang dilakukan V9 menuliskan semua 

informasi yang diketahui kemudian menguhubungkan antara data yang 

diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, 

mampu mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) 
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secara jelas dan tepat dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil 

yang kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada 

tahap berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V9 telah merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana 

pemecahan masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V9 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam soal cerita nomor 2?” 

V9 : “Untuk menyelesaikan permaslahan tersebut, saya 

mengeliminasi ketiga persamaan, dan mencari harga 

untuk setiap variabelnya.”  

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V9  membuat rencana 

pemecahan masalah dengan kurang tepat. Hal itu dapat dilihat bahwa V9 

memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang lengkap, dan membuat 

model matematika dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V9 

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

2,  memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang lengkap, membuat 

model matematika dengan benar dan lengkap. Dari penyelesaian yang 

dilaksanakan V9  membuat rencana yang kurang tepat tetapi masih dapat 

mengarahkan pada hasil penyelesaian yang benar. Sehingga V9 telah 

melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah dengan kurang 

mampu. 

 
Gambar 4.36 Hasil Pekerjaan V9  Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 
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Pekerjaan V9  terkait indikator melakukan rancangan  / perhitungan  

pada soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.36. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V9  dapat melakukan perhitungan dengan langkah 

yang benar,  melakukan perhitungan dengan teliti sehingga tidak terdapat 

kesalahan dalam menghitung dan mendapatkan hasil yang benar dengan 

langkah yang tepat. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V9  telah melakukan rencana pemecahan masalah tersebut dengan langkah 

yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan V9  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V9 : “Saya tidak mengalami kesulitan.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V9 tidak mengalami 

kesulitan dalam melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah, V9 

mampu menyelesaikan proses perhitungan dengan baik . Hal itu dapat 

dilihat bahwa V9 dapat menyelesaikan perhitungan  dengan langkah benar 

dan mendapatkan jawaban yang benar.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V9  

telah melalui indikator melaksanakan rencana pemecahan masalah pada 

nomor 2, dapat menyelesaikan permasalahan  yang sesuai dengan rencana 

pemecahan masalah yang telah dirancang sebelumnya, sudah melakukan 

proses perhitungan yang benar sehingga mendapatkan hasil yang benar. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V9 sudah dapat 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil 

penyelesaian yang benar. Sehingga V9 telah melalui tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dengan baik sekali. 
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Gambar 4.37 Hasil Pekerjaan V9  Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

Pekerjaan V9 terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 1 dapat dilihat pada gambar 4.37. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V9 tidak menuliskan kesimpulan dari permasalahan 

yang telah diselesaikan. Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V9 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 

yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan tersebut?” 

V9 : “Iya saya sudah mengecek kembali.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V9  sudah memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah, tetapi V9 tidak menarik 

sebuah kesimpulan. Dapat dilihat bahwa V9  kurang teliti dalam melakukan 

pengecekan langkah pengerjaan untuk melihat kebenaran proses 

perhitungan yang telah dilakukan. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V9 kurang teliti melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil  pekerjaan memecahkan masalah dan 

belum mampu menarik kesimpulan dengan benar. Sehingga V9  tidak 

melalui tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah.  

Hasil pekerjaan untuk soal nomor satu dan tiga, V9 tidak 

menuliskan indikator memahami masalah, kurang mampu dalam membuat 

rencana pemecahan masalah, mampu melakukan proses perhitungan, dan 

menuliskan kesimpulan dengan baik. Dari keseluruhan pekerjaan yang 

telah dilakukan V9 memiliki kemampuan yang cukup untuk soal nomor 
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dua, tetapi memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik untuk soal 

nomor satu dan tiga. 

 

10. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Kurang Sekali 

pada soal nomor 3 atau V10 

 

Gambar 4.38 Hasil Pekerjaan V10  Indikator Memahami Masalah 

Pekerjaan V10  terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4.38. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V10  tidak menuliskan seluruh informasi dari apa yang 

diketahui dan ditanyakan soal . Sehingga V10  tidak melalui tahap 

memahami masalah  dimana subjek tidak mampu menyebutkan seluruh 

informasi dari apa yang diketahui dan ditanyakan soal dengan benar dan 

lengkap. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V10 belum 

bisa memahami masalah terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V10  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

2?” 

V10 : “Iya saya merasa kesulitan karena tidak disebutkan 

harga salah satu barang. Saya masih bingung untuk 

mengidentifikasi.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 2?” 

V10 : “saya tidak memahami, karena yang diketahui arsya , 

dafa, dan juga roni membeli barang yang sama tapi 

beda jumlah, juga sudah di rinci berapa jumlah harga 
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semua nya. Disini saya masih belum bisa memahami 

cara untuk memecahkan kasus tersebut. ” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 2?” 

V10 : “pada soal yang ditanyakan yaitu : harga setiap 

barang.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V10 belum mampu 

memahami permasalahan pada soal. Hal itu dapat dilihat bahwa V10 

memahami informasi yang diketahui dan mampu menyebutkan apa yang 

ditanyakan dengan benar. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V10 

telah melalui indikator memahami masalah pada nomor 2. Tetapi  V10  

tidak menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui, tidak 

merumuskan apa yang ditanyakan pada soal nomor 2. Sehingga  V10 

melalui tahap memahami masalah dengan kemampuan yang kurang baik. 

 
Gambar 4.39 Hasil Pekerjaan V10 Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V10  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.39. pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V10 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat,  menyusun informasi  dengan baik dari apa yang 

diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan benar dan 

lengkap. Dari penyelesaian yang dilakukan V10 menuliskan semua 

informasi yang diketahui kemudian menguhubungkan antara data yang 

diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, 

mampu mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) 

secara jelas dan tepat dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil 



86 
 

 
 

yang kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada 

tahap berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V10 telah merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana 

pemecahan masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V10 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam soal cerita nomor 2?” 

V10 : “untuk menyelesaikan permaslahan tersebut, saya 

mencari satu persatu harganya.”  

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V10  kurang  mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan  tepat. Hal itu dapat dilihat 

bahwa V10  memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang lengkap, 

dan membuat model matematika dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V10  

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

2,  memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang lengkap, membuat 

model matematika dengan benar dan lengkap. Dari penyelesaian yang 

dilaksanakan  V10  membuat rencana yang kurang tepat tetapi masih dapat 

mengarahkan pada hasil penyelesaian yang benar. Sehingga V10  telah 

melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah dengan kurang 

mampu. 
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Gambar 4.40 Hasil Pekerjaan V10  Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

 

Pekerjaan V10  terkait indikator melakukan rancangan / perhitungan  

pada soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.40. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V10  melakukan perhitungan dengan langkah yang 

kurang tepat, sehingga terdapat kesalahan dalam menghitung dan proses 

yang dicari belum mencapai tahap akhir, karena harga untuk semua barang 

belum selesai dikerjakan. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah V10  telah melakukan rencana pemecahan masalah tersebut dengan 

langkah yang kurang tepat dan langkahnya belum selesai dikerjakan. 

terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V10 

disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V10 : “Saya mengalami kesulitan karena saya belum 

sepenuhnya memahami materi ini.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V10 mengalami kesulitan 

dalam melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah dengan 

langkah yang benar. V10 kurang mampu melakukan perhitungan  dengan 

benar dan belum selesai melakukan proses perhitungan.  
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Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V10 

masih mengalami kesalahan indikator melakukan rencana pemecahan 

masalah pada nomor 2. V10  tidak dapat menyelesaikan permasalahan  yang 

sesuai dengan rencana pemecahan masalah yang telah dirancang 

sebelumnya, V10 melakukan proses yang kurang teliti dan belum selesai 

melakukan proses perhitungan. Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V10 

kurang mampu melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan belum 

selesai melakukan proses perhitungan. Sehingga V10 telah melalui tahap 

melaksanakan rencana pemecahan masalah dengan langkah yang sangat 

kurang . 

 
Gambar 4.41 Hasil Pekerjaan V10  Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

 

Pekerjaan V10  terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4.41. Pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa  V10  tidak menuliskan kesimpulan dari permasalahan 

yang telah diselesaikan. V10  tidak menuliskan kesimpulan karena tidak 

menyelesaikan proses  perhitungan sampai menemukan solusi yang dicari. 

Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V10 

disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 

yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan tersebut?” 

V10 : “Saya belum mengecek kembali proses perhitungan 
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yang telah saya lakukan.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V10  tidak memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah. Dapat dilihat bahwa V10  

tidak melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk melihat kebenaran 

proses perhitungan yang telah dilakukan. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V10  tidak melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil  pekerjaan memecahkan masalah dan 

belum mampu menarik kesimpulan dengan benar. Sehingga V10  tidak 

melalui tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor satu, V10 tidak menuliskan 

indikator memahami masalah, kurang mampu dalam membuat rencana 

pemecahan masalah, mampu melakukan proses perhitungan, dan 

menuliskan kesimpulan dengan benar. Dari keseluruhan pekerjaan yang 

telah dilakukan, V10 memiliki kemampuan pemecahan masaalah yang 

cukup untuk soal nomor satu, memiliki kemampuan pemecahan masalah 

yang sangat kurang untuk nomor dua, dan tidak mengerjakan untuk soal 

nomor tiga. 

 

11. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Baik Sekali 

pada soal nomor 3 atau V11 

 

Gambar 4.42 Hasil Pekerjaan V11 indikator memahami masalah 

Pekerjaan V11  terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.42. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V11  menuliskan seluruh informasi dari apa yang 

diketahui dan ditanyakan soal dengan benar dan lengkap. V11 

menggunakan semua semua informasi tersebut untuk menyelesaikan 

masalah, sehingga dapat melalui tahap memahamai masalah  dimana 
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subjek mampu menyebutkan seluruh informasi dari apa yang diketahui dan 

ditanyakan soal dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V11 dapat 

memahami masalah terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V11 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

3?” 

V11 : “Saya mengalami kesulitan pada soal cerita nomor 3, 

menurut saya soalnya sulit untuk dipahami.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 3?” 

V11 : “Iya saya memahami.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan pada 

soal nomor 3?” 

V11 : “Saya faham apa yang di tanyakan pada soal SPLTV 

nomor dua  yaitu panjang pita hitam yang tidak 

terpakai.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V11 sudah mampu 

memahami masalah dengan benar meskipun awalnya mengalami kesulitan 

. Hal itu dapat dilihat bahwa V11  menyebutkan informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V11 

telah melalui indikator memahami masalah pada nomor 1. V11 dapat 

menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui dengan benar 

dan lengkap, dapat merumuskan apa ditanyakan pada soal nomor 3 dengan 

benar. Sehingga V11 telah melalui tahap memahami masalah dengan baik 

sekali. 
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Gambar 4.43 Hasil Pekerjaan V11 Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V11 terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.43. pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V11 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat,  menyusun informasi  dengan baik dari apa yang 

diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan benar dan 

lengkap. Dari penyelesaian yang dilakukan V11  menuliskan semua 

informasi yang diketahui kemudian menguhubungkan antara data yang 

diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, 

mampu mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) 

secara jelas dan tepat dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil 

yang kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada 

tahap berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V11 telah merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana 

pemecahan masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V11  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam soal cerita nomor 3?” 

V11 : “Menghitung panjang ketiga pita tersebut dahulu 

setelah itu menghitung panjang pita biru yang 

panjangnya kurang dari pita hitam, dan menghitung 

panjang pita hitam  yang lebihnya dari pita merah, 

setelah itu mensubtitusikan persamaan.”  
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Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V11  membuat rencana 

pemecahan masalah dengan kurang tepat. Hal itu dapat dilihat bahwa V11  

memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang lengkap, dan membuat 

model matematika dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V11 

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

3. V11  memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang lengkap, 

membuat model matematika dengan benar dan lengkap. Dari penyelesaian 

yang dilaksanakan  V11 membuat rencana yang kurang tepat tetapi masih 

dapat mengarahkan pada hasil penyelesaian yang benar. Sehingga V11  

melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah dengan kurang 

mampu. 

 
Gambar 4.44 Hasil Pekerjaan V11 Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

Pekerjaan V11  terkait indikator melakukan rancangan / perhitungan  

pada soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.44. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V11  dapat melakukan perhitungan dengan langkah 

yang benar, melakukan perhitungan dengan teliti sehingga tidak terdapat 

kesalahan dalam menghitung dan mendapatkan hasil yang benar dengan 

langkah yang tepat. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V11  telah melakukan rencana pemecahan masalah tersebut dengan langkah 

yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan V11  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V11 ; “Saya mengalami kesulitan. Dalam menghitung misal 
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panjang pita yang lebihnya pita merah” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V11 mengalami kesulitan 

dalam melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah, tetapi V11 

mampu menyelesaikan proses perhitungan dengan baik . Hal itu dapat 

dilihat bahwa V11  dapat menyelesaikan perhitungan  dengan langkah benar 

dan mendapatkan jawaban yang benar.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V11  

telah melalui indikator melaksanakan rencana pemecahan masalah pada 

nomor 3. V11 dapat menyelesaikan permasalahan  yang sesuai dengan 

rencana pemecahan masalah yang telah dirancang sebelumnya dan sudah 

melakukan proses yang benar sehingga mendapatkan hasil yang benar. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V11 sudah dapat 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil 

penyelesaian yang benar. Sehingga V11 telah melalui tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dengan baik sekali. 

 
Gambar 4.45 Hasil Pekerjaan V11 Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

Pekerjaan V11   terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.45. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V11 menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang 

telah diselesaikan, sebelum menuliskan kesimpulan V11 sudah memeriksa 

hasil pekerjaan untuk melihat kebenaran dari langkah pengerjaan yang 

telah dilakukan. V11 sudah menuliskan kesimpulan dengan jawaban yang 

benar. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V11  telah 

melakukan langkah memeriksa kembali hasil dari pemecahan masalah 

tersebut dengan langkah yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V11 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 
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yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan tersebut?” 

V11 : “Iya,saya sudah mengecek kembali sebelum saya 

menulis kesimpulan.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V11 sudah  memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah dengan teliti. Dapat dilihat 

bahwa V11  sudah melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk 

melihat kebenaran proses pengerjaan sebelum menuliskan kesimpulan.  

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V11 sudah mampu melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil dengan teliti dan mampu menarik 

kesimpulan dengan benar. Sehingga V11 telah melalui tahap memeriksa 

kembali hasil pemecahan masalah dengan baik sekali. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor satu, V11 mampu memahami 

masalah, kurang mampu merencanakan pemecahan masalah, mampu 

melakukan proses perhitungan, dan menuliskan kesimpulan dengan benar. 

Sedangkan untuk soal nomor dua, V11 mampu memahami masalah, kurang 

mampu dalam merencanakan pemecahan masalah, mengalami kesalahan 

dalam proses perhitungan, dan menuliskan kesimpulan yang salah. Dari 

keseluruhan pekerjaan yang telah dilakukan V11 memiliki kemampuan 

pemecahan masalah baik sekali untuk soal nomor satu dan tiga, tetapi 

memiliki kemampuan pemecahan masalah baik untuk soal nomor 2. 

 

12. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Baik pada 

soal nomor 3 atau V12 

  

Gambar 4.46 Hasil Pekerjaan V12 Indikator Memahami Masalah 
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Pekerjaan V12 terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.46 . pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V12  tidak menuliskan seluruh informasi dari apa yang 

diketahui dan ditanyakan soal . Sehingga V12 tidak melalui tahap 

memahami masalah  dimana subjek tidak mampu menyebutkan seluruh 

informasi dari apa yang diketahui dan ditanyakan soal dengan benar dan 

lengkap. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V12 belum 

bisa memahami masalah terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V12  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

3?” 

V12 : “Jujur saja, kebahasaan dalam soal no 3 agak 

membuat bingung, karena menurut saya kata dlm 

soal tersebut susah untuk dipahami.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 3?” 

V12 : “Tidak begitu paham”. 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 3?” 

V12 : “Iya saya memahami, yang ditanyakan yaitu panjang 

pita hitam yang tidak terpakai.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V12 kurang  mampu 

memahami permasalahan pada soal. Hal itu dapat dilihat bahwa V12 kurang 

mampu  memahami informasi yang diketahui tetapi masih mampu 

menyebutkan apa yang ditanyakan dengan benar. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V12 

belum mampu  melalui indikator memahami masalah pada nomor 3. V12  
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tidak menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui, tidak 

merumuskan apa yang ditanyakan pada soal nomor 3. Sehingga V12  

melalui tahap memahami masalah dengan kemampuan yang sangat 

kurang. 

 
Gambar 4.47 Hasil Pekerjaan V12 Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V12  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.47. pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V12 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat. V12  menyusun informasi  dengan baik dari apa yang 

diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan benar. Dari 

penyelesaian yang dilakukan V12 menuliskan semua informasi yang 

diketahui kemudian menguhubungkan antara data yang diketahui pada soal 

dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, mampu mengubah dalam 

bentuk kalimat matematika (model matematika) secara jelas dan tepat 

dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil yang kemudian 

digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada tahap berikutnya. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V12 telah 

merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana pemecahan 

masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan V12 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam soal cerita nomor 3?” 

V12 : “Saya baca soalnya terlebih dahulu kemudian saya 

pahami apa yang menjadi pertanyaan dari soal 

tersebut,setelah itu dicari apa saja yang diketahui dari 
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soal tersebut dan dimasukkan pada rumus dan 

dikerjakan sesuai dengan apa yang telah diajarkan.”  

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V12  kurang  mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan  tepat. Hal itu dapat dilihat 

bahwa V12  memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang lengkap, 

dan membuat model matematika dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V12  

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

3. V12 memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang lengkap, V12  

membuat model matematika dengan benar dan lengkap. Dari penyelesaian 

yang dilaksanakan  V12  membuat rencana yang kurang tepat tetapi masih 

dapat mengarahkan pada hasil penyelesaian yang benar. Sehingga V12 

telah melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah dengan kurang 

baik. 

 
Gambar 4.48 Hasil Pekerjaan V12 Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

 

Pekerjaan subjek V12  terkait indikator melakukan 

rancangan/perhitungan  pada soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.48. 

pada gambar tersebut menunjukkan bahwa V12  dapat melakukan 

perhitungan dengan langkah yang benar, melakukan perhitungan dengan 

teliti sehingga tidak terdapat kesalahan dalam menghitung dan 

mendapatkan hasil yang benar dengan langkah yang tepat. Berdasarkan 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah V12  telah melakukan rencana 

pemecahan masalah tersebut dengan langkah yang benar. terkait dengan 
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hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V12  disajikan sebagai 

berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V12 : “Ada sedikit kendala saat mengerjakan terutama saat 

pemahaman soal.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V12 mengalami kesulitan 

dalam melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah, tetapi V12 

mampu menyelesaikan proses perhitungan dengan baik . Hal itu dapat 

dilihat bahwa V12  dapat menyelesaikan perhitungan  dengan langkah benar 

dan mendapatkan jawaban yang benar.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V12  

telah melalui indikator melaksanakan rencana pemecahan masalah pada 

nomor 3,  dapat menyelesaikan permasalahan  yang sesuai dengan rencana 

pemecahan masalah yang telah dirancang sebelumnya, melakukan proses 

yang benar sehingga mendapatkan hasil yang benar. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V12 sudah dapat 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil 

penyelesaian yang benar. Sehingga V12  telah melalui tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dengan baik sekali. 

 

 
Gambar 4.49 Hasil Pekerjaan V12  Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

 

Pekerjaan V12   terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.49. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V12 menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang 

telah diselesaikan, sebelum menuliskan kesimpulan V12 sudah memeriksa 

hasil pekerjaan untuk melihat kebenaran dari langkah pengerjaan yang 

telah dilakukan. V12 sudah menuliskan kesimpulan dengan jawaban yang 
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benar. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V12  telah 

melakukan langkah memeriksa kembali hasil dari pemecahan masalah 

tersebut dengan langkah yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V12 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 

yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan tersebut?” 

 V12 : “Iya, Saya melakukan pengecekan dengan berulang 

kali.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V12 sudah  memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah dengan teliti. Dapat dilihat 

bahwa V12  sudah melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk 

melihat kebenaran proses pengerjaan sebelum menuliskan kesimpulan.  

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V12  sudah mampu 

melakukan langkah memeriksa kembali hasil dengan teliti dan mampu 

menarik kesimpulan dengan benar. Sehingga V12  telah melalui tahap 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah dengan baik sekali.  

Hasil pekerjaan untuk soal nomor satu, V12 tidak menuliskan 

indikator memahami masalah, sangat kurang dalam membuat rencana 

pemacahan masalah, mengalami kesalahan proses perhitungan, dan tidak 

menuliskan kesimpulan. Sedangkan untuk soal nomor dua, V12 tidak 

menuliskan indikator pemecahan masalah, sangat kurang dalam membuat 

rencana pemecahan masalah, mampu melakukan proses perhitungan 

dengan baik, tetapi kurang mampu dalam menuliskan kesimpulan. Dari 

keseluruhan pekerjaan yang telah dilakukan, V12 memiliki kemampuan 

pemecahan sangat kurang untuk sola nomor satu, memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang kurang untuk soal nomor dua, tetapi memiliki 

kemampuan masalah yang sangat baik soal nomor tiga. 
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13. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Cukup pada 

soal nomor 3 atau V13 

 
Gambar 4.50 Hasil Pekerjaan V13 Indikator Memahami Masalah 

 

Pekerjaan V13 terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.50. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V13  menuliskan seluruh informasi dari apa yang 

diketahui dan ditanyakan soal dengan benar dan lengkap. V13  

menggunakan semua semua informasi tersebut untuk menyelesaikan 

masalah, sehingga dapat melalui tahap memahamai masalah  dimana 

subjek mampu menyebutkan seluruh informasi dari apa yang diketahui dan 

ditanyakan soal dengan benar dan lengkap. Berdasarkan hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah V13 dapat memahami masalah terkait 

dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V13 disajikan 

sebagai berikut: 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

3?” 

V13 : “Iya Bu, saya masih sedikit kesulitan dalam 

memahami bahasa pada soal.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 3?” 

V13 : “Saya sedikit memahaminya.”  

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 3?” 

V13 : “Saya memahaminya, yang ditanyakan pada soal 
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yaitu berapa panjang pita hitam yang tidak terpakai.” 

Kutipan wawancara menunjukkan V13 sudah mampu memahami 

masalah dengan benar meskipun awalnya mengalami kesulitan . Hal itu 

dapat dilihat bahwa V13  menyebutkan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V13 

telah melalui indikator memahami masalah pada nomor 3, dapat 

menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui dengan benar 

dan lengkap,  dapat merumuskan apa ditanyakan pada soal nomor 3 

dengan benar. Sehingga V13 telah melalui tahap memahami masalah 

dengan baik sekali. 

 
Gambar 4.51 Hasil Pekerjaan V13 Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

Pekerjaan V13  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.51. Pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V13 memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat, menyusun informasi  dengan baik dari apa yang 

diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan benar dan 

lengkap. Dari penyelesaian yang dilakukan  V13 menuliskan semua 

informasi yang diketahui kemudian menguhubungkan antara data yang 

diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, 

mampu mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) 

secara jelas dan tepat dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil 

yang kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada 

tahap berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V13 telah merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana 
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pemecahan masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V13  disajikan sebagai berikut:  

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam soal cerita nomor 3?” 

V13 : “Soalnya dibaca berulang kali, lalu mencari cara 

untuk menyelesaikan soal tersebut.”  

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V13  kurang mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan benar. V13  memisalkan 

informasi yang tersedia dengan kurang lengkap, dan membuat model 

matematika dengan benar dan lengkap. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V13  

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

3. V13 memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang lengkap dan 

membuat model matematika dengan benar dan lengkap. Dari penyelesaian 

yang dilaksanakan  V13  membuat rencana yang kurang tepat tetapi masih 

dapat mengarahkan pada hasil penyelesaian yang benar. Sehingga V13 

telah melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah dengan kurang 

baik. 

 
Gambar 4.52 Hasil Pekerjaan V13 Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

Pekerjaan V13 terkait indikator melakukan rancangan/perhitungan  

pada soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.52. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V13  melakukan perhitungan dengan langkah yang 

kurang teliti, sehingga terdapat kesalahan dalam menghitung dan 

mendapatkan hasil yang salah. Berdasarkan hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah V13 telah melakukan rencana pemecahan masalah 
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tersebut dengan langkah yang kurang teliti. terkait dengan hal tersebut, 

kutipan wawancara peneliti dengan V13  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?.” 

V13 : “Saya mengalami sedikit kendala saat mengerjakan 

terutama saat proses perhitungan.” 

 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V13 mengalami sedikit 

kesulitan dalam melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah,  V13 

menyelesaikan proses perhitungan dengan kurang teliti . Hal itu dapat 

dilihat bahwa V13   menyelesaikan perhitungan  dengan langkah yang 

kurang teliti dan mendapatkan jawaban yang salah.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V13 

telah melalui indikator melaksanakan rencana pemecahan masalah pada 

nomor 3. V13 menyelesaikan rencana pemecahan masalah yang telah 

dirancang sebelumnya dengan kurang teliti, sehingga mendapatkan hasil 

yang salah. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V13 sudah melaksanakan 

rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil penyelesaian yang 

salah karena kurang teliti. Sehingga subjek V13  telah melalui tahap 

melaksanakan rencana pemecahan masalah dengan kurang baik. 

 
Gambar 4.53 Hasil Pekerjaan V13  Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

 

Pekerjaan V13  terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.53. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa  V13 menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang 

telah diselesaikan. V13 sudah menuliskan kesimpulan dengan jawaban yang 

salah. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V13  telah 

melakukan langkah memeriksa kembali hasil dari pemecahan masalah 
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tersebut dengan langkah yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V13 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 

yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan tersebut?” 

V13 : “Iya, Saya sudah melakukan pengecekan.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V13 sudah  memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah dengan kurang teliti. Dapat 

dilihat bahwa V13  sudah melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk 

melihat kebenaran proses pengerjaan sebelum menuliskan kesimpulan.  

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V13  melakukan langkah 

memeriksa kembali hasil dengan kurang teliti sehingga menarik 

kesimpulan yang salah. Sehingga V13  telah melalui tahap memeriksa 

kembali hasil pemecahan masalah dengan kurang baik. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor satu, V13 mampu memahami 

masalah, kurang mampu dalam membuat rencana pemecahan masalah, 

mengalami kesalahan dalam proses perhitungan, serta menuliskan 

kesimpulan yang salah. Sedangkan untuk soal nomor dua, V13 kurang 

mampu dalam memahami masalah, kurang mampu merencanakan 

pemecahan masalah, mampu melakukan proses perhitungan, dan 

menuliskan kesimpulan dengan benar. Dari keseluruhan hasil pekerjaan 

V13 memiliki kemampuan pemecahan masalah cukup untuk soal nomor 

satu dan tiga, tetapi meiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik 

untuk soal nomor dua. 
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14. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Kurang pada 

soal nomor 3 atau V14 

 

Gambar 4.54 Hasil Pekerjaan V14 Indikator Memahami Masalah 

 

Pekerjaan V14 terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.54 . pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V14  tidak menuliskan seluruh informasi dari apa yang 

diketahui dan ditanyakan soal . Sehingga V14  tidak melalui tahap 

memahami masalah  dimana subjek tidak mampu menyebutkan seluruh 

informasi dari apa yang diketahui dan ditanyakan soal dengan benar dan 

lengkap. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V14 belum 

bisa memahami masalah terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V14  disajikan sebagai berikut: 

 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

3?” 

V14 : “Saya mengalami sedikit kesulitan dalam memahami 

soal.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 3?” 

V14 : “Saya memahaminya”. 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 3?” 

V14 : “Iya saya memahami apa yang ditanyakan pada soal 
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tersebut.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V14  kurang  mampu 

memahami permasalahan pada soal. Hal itu dapat dilihat bahwa V14 kurang 

mampu  memahami informasi yang diketahui tetapi memahami apa yang 

ditanyakan pada soal. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V14  

belum mampu  melalui indikator memahami masalah pada nomor 3,  tidak 

menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui, dan tidak 

merumuskan apa yang ditanyakan pada soal nomor 3. Sehingga V14  

melalui tahap memahami masalah dengan kemampuan yang sangat 

kurang. 

 
Gambar 4.55 Hasil Pekerjaan V14  Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

 

Pekerjaan V14  terkait indikator membuat rencana pemecahan 

masalah pada soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.55. Pada gambar 

tersebut menunjukkan bahwa V14  memisalkan dari apa yang diketahui 

dengan kurang tepat. V14 menyusun informasi  dengan kurang baik dari 

apa yang diketahui pada soal menjadi bentuk model matematika dengan 

benar tetapi model matematikanya  tidak ditulis dan langsung dikerjakan 

oleh V14. Dari penyelesaian yang dilakukan V14 tidak menuliskan semua 

informasi yang diketahui tetapi langsung menguhubungkan antara data 

yang diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki, 

mampu mengubah dalam bentuk kalimat matematika (model matematika) 

secara jelas dan tepat dengan bahasa sendiri sehingga didapat suatu hasil 

yang kemudian digunakan untuk melakukan proses perhitungan  pada 

tahap berikutnya. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V14 telah merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana 
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pemecahan masalah tersebut. terkait dengan hal tersebut, kutipan 

wawancara peneliti dengan V14  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam soal cerita nomor 3?” 

V14 : “Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya 

meminta bantuan orang lain untuk mengajari saya 

bagaimana cara menyelesaikan permasalahan soal 

nomor 3.”  

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V14 kurang mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan tepat. Hal itu dapat dilihat 

bahwa V14 memisalkan informasi yang tersedia dengan kurang tepat, dan 

tidak menuliskan model matematika dengan benar . 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V14 

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

3. V14 memisalkan dari apa yang diketahui dengan kurang tepat,  tidak 

menuliskan model matematika dengan benar. Dari penyelesaian yang 

dilaksanakan  V14  membuat rencana yang kurang tepat. Sehingga V14  

telah melalui tahap membuat rencana pemecahan masalah kemampuan 

yang sangat kurang. 

 
Gambar 4.56 Hasil Pekerjaan V14 Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

 

Pekerjaan V14  terkait indikator melakukan rancangan / perhitungan  

pada soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.56. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V14 dapat melakukan perhitungan dengan langkah 

yang benar, melakukan perhitungan dengan teliti sehingga tidak terdapat 

kesalahan dalam menghitung dan mendapatkan hasil yang benar dengan 
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langkah yang tepat. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

V14 telah melakukan rencana pemecahan masalah tersebut dengan langkah 

yang benar. terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan V14 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V14 : “Saya mengalami sedikit kendala saat 

mengerjakansoal tersebut.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V14  mengalami sedikut 

kesulitan dalam melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah, 

tetapi V14  mampu menyelesaikan proses perhitungan dengan baik . Hal itu 

dapat dilihat bahwa V14  dapat menyelesaikan perhitungan  dengan langkah 

benar dan mendapatkan jawaban yang benar.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V14 

telah melalui indikator melaksanakan rencana pemecahan masalah pada 

nomor 3. V14  dapat menyelesaikan permasalahan  yang sesuai dengan 

rencana pemecahan masalah yang telah dirancang sebelumnya, V14  juga 

sudah melakukan proses yang benar sehingga mendapatkan hasil yang 

benar. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V14  sudah dapat 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil 

penyelesaian yang benar. Sehingga V14  telah melalui tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah dengan baik sekali. 

 

 
Gambar 4.57 Hasil Pekerjaan V14 Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

 

Pekerjaan V14   terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.57. pada gambar tersebut 
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menunjukkan bahwa V14  menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang 

telah diselesaikan, dilakukan. V14  sudah menuliskan kesimpulan dengan 

jawaban yang benar. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah V14  telah melakukan langkah memeriksa kembali hasil dari 

pemecahan masalah tersebut dengan langkah yang benar. terkait dengan 

hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan V14 disajikan sebagai 

berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 

yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan tersebut?” 

V14 : “Iya, Saya sudah melakukan pengecekan berulang 

kali.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V14  sudah  memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah dengan teliti. Dapat dilihat 

bahwa V14  sudah melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk 

melihat kebenaran proses pengerjaan sebelum menuliskan kesimpulan.  

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V14  sudah mampu 

melakukan langkah memeriksa kembali hasil dengan teliti dan mampu 

menarik kesimpulan dengan benar. Sehingga V14  telah melalui tahap 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah dengan baik sekali. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor satu, V14 mampu memahami 

masalah,kurang mampu dalam merencanakan masalah, mengalami 

kesalahan dalam proses perhitungan, dan menuliskan kesimpulan yang 

salah. Sedangkan untuk soal nomor dua, V14 kurang mampu memahami 

masalah, sangat kurang dalam membuat rencana pemecahan masalah, 

mampu melakukan proses perhitungan dengan baik, dan menuliskan 

kesimpulan dengan benar. Dari keseluruhan hasil pekerjaan menunjukkan 

bahwa V14 memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik untuk soal 

nomor satu, memiliki kemampuan pemecahan masalah cukup untuk s9al 
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nomor dua, tetapi memiliki kemampuan pemecahan masalah kuramng 

untuk soal nomor tiga. 

 

15. Subjek dengan kemampuan pemecahan masalah Kurang Sekali 

pada soal nomor 3 atau V15 

 
Gambar 4.58 Hasil Pekerjaan V15 Indikator Memahami Masalah 

 

Pekerjaan V15 terkait indikator memahami masalah pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4.58. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V15  tidak menuliskan seluruh informasi dari apa yang 

diketahui dan ditanyakan soal . Sehingga V15  tidak melalui tahap 

memahami masalah  dimana subjek tidak mampu menyebutkan seluruh 

informasi dari apa yang diketahui dan ditanyakan soal dengan benar dan 

lengkap. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V15 belum 

bisa memahami masalah terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara 

peneliti dengan V15  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Apakah saudara mengalami kesulitan dalam 

memahami Bahasa yang digunakan pada soal nomor 

3?” 

V15 : “Saya mengalami kesulitan.” 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa saja yang diketahui  

pada masalah soal cerita nomor 3?” 

 V15 : “Saya tidak memahaminya”. 

Peneliti : “Apakah saudara memahami apa yang ditanyakan 

pada soal nomor 3?” 
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V15 : “Saya tidak memahami apa yang ditanyakan pada 

soal tersebut.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V15  tidak mampu 

memahami permasalahan pada soal. Hal itu dapat dilihat bahwa V15  

kurang mampu  memahami informasi yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V15  

belum mampu  melalui indikator memahami masalah pada nomor 3.  V15  

tidak menyebutkan semua informasi tentang apa yang diketahui dan tidak 

merumuskan apa yang ditanyakan pada soal nomor 3. Sehingga V15  

melalui tahap memahami masalah dengan kemampuan yang sangat 

kurang. 

 
Gambar 4.59 Hasil Pekerjaan V15 Indikator Membuat Rencana Pemecahan 

Masalah 

 

Pekerjaan V15  terkait indikator membuat rencana 

pemecahan masalah pada soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 

4.59. pada gambar tersebut menunjukkan bahwa V15  tidak 

memisalkan dari apa yang diketahui,  menyusun informasi  dengan 

kurang baik dari apa yang diketahui pada soal, tidak membuat 

model matematika dan langsung dikerjakan. Dari penyelesaian 

yang dilakukan V15 tidak menuliskan semua informasi yang 

diketahui tetapi langsung menguhubungkan antara data yang 

diketahui pada soal dengan pengetahuan matematika yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah V15  telah 

merencanakan pemecahan masalah  dan melakukan rencana 

pemecahan masalah dengan kemampuan yang sangat kurang. 
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Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti dengan 

V15  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti  : “Bagaimana rencana saudara untuk menyelesaikan 

permaslahan dalam soal cerita nomor 1?” 

V15 : “Saya asal-asalan mengerjakan bu.”  

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V15 kurang mampu 

membuat rencana pemecahan masalah dengan tepat. Hal itu dapat dilihat 

bahwa V15 tidak memisalkan informasi yang tersedia, dan tidak menuliskan 

model matematika. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa V15  

telah melalui indikator membuat rencana pemecahan masalah pada nomor 

3. V15  tidak memisalkan dari apa yang diketahui dan  tidak menuliskan 

model matematika. Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V15  membuat 

rencana yang kurang tepat. Sehingga V15  telah melalui tahap membuat 

rencana pemecahan masalah dengan kemampuan yang sangat kurang. 

 
Gambar 4.60 Hasil Pekerjaan V15 Indikator Melakukan Rancangan/Perhitungan 

 

Pekerjaan V15  terkait indikator melakukan rancangan/perhitungan  

pada soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.60. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V15  melakukan perhitungan dengan langkah yang 

kurang tepat, sehingga terdapat kesalahan dalam menghitung dan 

meskipun yang dicari sudah mencapai tahap akhir, tetapi proses yang 

dilakukan itu merupakan proses yang salah karena langkah pengerjaan 

yang dilakukan V15 itu asal-asalan. Berdasarkan hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah V15  telah melakukan rencana pemecahan masalah 
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tersebut dengan langkah yang kurang tepat. terkait dengan hal tersebut, 

kutipan wawancara peneliti dengan V15  disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan rencana tersebut?” 

V15 : “Saya mengalami kesulitan.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V15 mengalami kesulitan 

dalam melakukan rencana/perhitungan  pemecahan masalah dengan 

langkah yang benar. V15  kurang mampu melakukan perhitungan  dengan 

benar.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dapat diketahui bahwa  V15 

masih mengalami kesalahan indikator melakukan rencana pemecahan 

masalah pada nomor 3. V15  menyelesaikan permasalahan  dengan cara 

asal-asalan. Dari penyelesaian yang dilaksanakan V15 kurang mampu 

melaksanakan rencana sesuai dengan prosedur yang benar dan melakukan 

kesalahan dalam proses perhitungan. Sehingga V15  telah melalui tahap 

melaksanakan rencana pemecahan masalah dengan langkah yang sangat 

kurang . 

 
Gambar 4.61 Hasil Pekerjaan V15 Indikator Memeriksa Kembali Hasil 

 

Pekerjaan V15  terkait indikator memeriksa kembali hasil pada soal 

nomor 3 dapat dilihat pada gambar 4.61. pada gambar tersebut 

menunjukkan bahwa V15  tidak menuliskan kesimpulan dari permasalahan 

yang telah diselesaikan karena  tidak memahami proses perhitungan yang 

telah dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, kutipan wawancara peneliti 

dengan V15 disajikan sebagai berikut: 

Peneliti : ”Apakah saudara mengecek kembali semua langkah 
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yang telah dilakukan sebelum menuliskan kesimpulan 

dari permasalahan tersebut?” 

V15 : “Saya tidak mengecek kembali proses perhitungan 

yang telah saya lakukan.” 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa V15  tidak memeriksa 

kembali hasil dari proses pemecahan masalah. Dapat dilihat bahwa V15  

tidak melakukan pengecekan langkah pengerjaan untuk melihat kebenaran 

proses perhitungan yang telah dilakukan. 

Dari penyelesaian yang dilaksanakan  V15  tidak melakukan 

langkah memeriksa kembali hasil  pekerjaan memecahkan masalah dan 

belum mampu menarik kesimpulan dengan benar. Sehingga V15  tidak 

melalui tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. 

Hasil pekerjaan untuk soal nomor satu, V15 tidak menuliskan 

indikator memahami masalah, kurang mampu dalam membuat rencana 

masalah, mengalami kesalahan dalam proses perhitungan, dan menuliskan 

kesimpulan yang salah. Dari keseluruhan pekerjaan yang telah dilakukan 

V15 memiliki kemampuan pemecahan masalah kurang untuk soal nomor 

satu, memiliki kemampuan pemecahan yang sangat kurang untuk soal 

nomor tiga, dan tidak mengerjakan soal nomor dua. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara terhadap subjek mengenai 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita berdasarkan teori polya materi system persamaan linear tiga 

variabel  yang akan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Baik Sekali 

V1 dikategorikan dalam kemampuan pemecahan masalah 

tingkat baik sekali pada soal nomor 1. V6 dikategorikan dalam 

kemampuan pemecahan masalah tingkat baik sekali pada soal nomor 

2. V11 dikategorikan dalam kemampuan pemecahan masalah tingkat 
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baik sekali pada soal nomor 3. Secara keseluruhan siswa mampu 

memenuhi keempat indikator kemampuan pemecahan masalah 

menurut polya. V1, V6, dan V11 memiliki persamaan pencapaian 

Indikator. Persamaannya yaitu dapat memahami masalah dengan 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan benar dan 

lengkap, membuat rencana pemecahan masalah yang sesuai dengan 

prosedur dan mengarahkan pada hasil yang benar, melakukan 

rancangan/perhitungan pemecahan masalah secara benar dan 

mendapatkan hasil yang benar, dan memeriksa kembali hasil 

(menuliskan kesimpulan) yang dilaksanakan untuk melihat kebenaran 

proses yang telah dilakukan. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi 

temuan Purwaningsih & Ardani (2019) bahwa subjek memiliki 

kemampuan pemecahan masalah sangat baik, diperoleh dari hasil tes 

dan wawancara bahwa Subjek mampu mengidentifikasi apa yang 

diketahui dan ditanyakan, mampu menyatakan kembali masalah dan 

menyelesaikan bagian masalah, mampu menyelesaikan langkah-

langkah dan mampu menemukan solusi serta mampu memberi 

kesimpulan atau keterangan lain pada akhir permasalahan. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Samo (2017) bahwa subjek yang memiliki 

kemampuan tinggi memiliki performa matematika yang baik, 

ditunjukan dari aktivitas pemecahan masalah yang utuh dengan 

pemahaman masalah yang baik. 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Baik 

V2 dikategorikan dalam kemampuan pemecahan masalah 

tingkat baik pada soal nomor 1. V7 dikategorikan dalam kemampuan 

pemecahan masalah tingkat baik pada soal nomor 2. V12 dikategorikan 

dalam kemampuan pemecahan masalah tingkat baik pada soal nomor 

3. V2, V7, dan V12 memiliki persamaan dan perbedaan dalam 

pencapaian indikator. Persamaannya yaitu kurang mampu dalam 

membuat rencana pemecahan masalah, melakukan 
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rancangan/perhitungan pemecahan masalah secara benar dan 

mendapatkan hasil yang benar, dan memeriksa kembali hasil 

(menuliskan kesimpulan) yang dilaksanakan untuk melihat kebenaran 

proses yang telah dilakukan. Perbedaan terletak pada V2 dapat 

memahami masalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan lengkap, V7  kurang mampu memahami 

masalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

kurang benar dan tidak lengkap, sedangkan V12  tidak menuliskan 

indikator memahami masalah yaitu tidak menuliskan apa saja yang 

diketahui, dan apa saja yang ditanyakan. Dalam proses memahami soal 

diketahui penyebab siswa melakukan kesalahan karena siswa tidak 

terbiasa dalam menuliskan informasi yang terdapat pada soal (Akbar et 

al, 2018). Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

Purwaningsih & Ardani (2019)  bahwa subjek mampu 

mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan, mampu 

menyatakan kembali masalan, menyelesaikan bagian masalah, mampu 

menyelesaikan langkah-langkah, mampu menemukan solusi serta 

mampu memberi kesimpulan atau keterangan lain pada akhir 

permasalahan, namun untuk soal yang lain mengalami kendala pada 

apa yang diketahui sehingga subyek memiliki kemampuan pemecahan 

masalah baik. 

3. Kemampuan Pemecahan Masalah Cukup 

V3 dikategorikan dalam kemampuan pemecahan masalah 

tingkat cukup pada soal nomor 1. V8 dikategorikan dalam kemampuan 

pemecahan masalah tingkat cukup pada soal nomor 2. V13 

dikategorikan dalam kemampuan pemecahan masalah tingkat cukup 

pada soal nomor 3. V3, V8, dan V13 memiliki persamaan dan perbedaan 

dalam pencapaian indikator. Persamaannya yaitu dapat memahami 

masalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar dan lengkap, kurang mampu dalam membuat rencana 

pemecahan masalah, mengalami kesalahan dalam proses perhitungan. 
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Perbedaan terletak pada V3 dan V8  tidak memeriksa kembali hasil dan 

tidak menuliskan kesimpulan, sedangkan V13 sudah memeriksa 

kembali hasil tetapi tetap masih tidak menyadari kalau pekerjaannya 

salah dan menuliskan kesimpulan yang salah. Terjadi kesalahan dalam 

proses menyusun rencana disebabkan karena siswa tidak mengetahui 

rencana strategi penyelesaian dengar benar, sedangkan dalam 

melaksanakan rencana disebabkan karena kemampuan pengetahuan 

operasi matematika yang masih kurang teliti (Akbar et al, 2018). 

Netriwati (2016) berpendapat bahwa subjek yang memiliki 

kemampuan sedang belum mampu menuliskan bagaimana cara 

memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh pada soal yang 

diberikan. 

4. Kemampuan Pemecahan Masalah Kurang 

V4 dikategorikan dalam kemampuan pemecahan masalah 

tingkat kurang pada soal nomor 1. V9 dikategorikan dalam kemampuan 

pemecahan masalah tingkat kurang pada soal nomor 2. V14  

dikategorikan dalam kemampuan pemecahan masalah tingkat kurang  

pada soal nomor 3. V4, V9, dan V14  memiliki persamaan dan perbedaan 

dalam pencapaian indikator. Persamaannya yaitu kurang mampu dalam 

membuat rencana pemecahan masalah. Perbedaan terletak pada V4 

kurang mampu memahami masalah dengan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dengan kurang benar dan tidak lengkap, 

sedangkan V9 dan V14  tidak menuliskan indikator memahami masalah 

yaitu tidak menuliskan apa saja yang diketahui, dan apa saja yang 

ditanyakan. V4 mengalami kesalahan dalam proses perhitungan, 

sedangkan V9 dan V14  melakukan rancangan/perhitungan pemecahan 

masalah secara benar dan mendapatkan hasil yang benar. V4  sudah 

memeriksa kembali hasil tetapi tetap masih tidak menyadari kalau 

pekerjaannya salah dan menuliskan kesimpulan yang salah, V9 sudah 

memeriksa kembali hasil tetapi tetap masih tidak menyadari kalau 

pekerjaannya salah dan tidak menuliskan kesimpulan, sedangkan V14  
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sudah memeriksa kembali hasil pekerjaan dengan teliti dan menuliskan 

kesimpulan dengan benar. Subjek yang memiliki kemampuan rendah  

tidak menuliskan apa yang ditanya dalam soal (Anwar, 2013). Temuan 

penelitian ini mengkonfirmasi temuan Samo (2017) bahwa subjek 

berkemampuan rendah memahami masalah secara tidak utuh sehingga 

mengintepretasikan secara kurang tepat, sehingga memungkinkan 

mendapatkan pemecahan masalah yang salah. 

5. Kemampuan Pemecahan Masalah Kurang Sekali 

V5 dikategorikan dalam kemampuan pemecahan masalah 

tingkat kurang sekali pada soal nomor 1. V10 dikategorikan dalam 

kemampuan pemecahan masalah tingkat kurang sekali pada soal 

nomor 2. V15  dikategorikan dalam kemampuan pemecahan masalah 

tingkat kurang  sekali pada soal nomor 3. V5, V10, dan V15  memiliki 

persamaan dan perbedaan dalam pencapaian indikator. Persamaannya 

yaitu tidak menuliskan indikator memahami masalah yaitu tidak 

menuliskan apa saja yang diketahui, dan apa saja yang ditanyakan. 

Kurang mampu dalam membuat rencana pemecahan masalah . 

Mengalami kesalahan dalam proses perhitungan. Perbedaan terletak 

pada V5 sudah memeriksa kembali hasil tetapi tetap masih tidak 

menyadari kalau pekerjaannya salah dan tidak menuliskan kesimpulan, 

V10 tidak memeriksa kembali hasil dan tidak menuliskan kesimpulan, 

sedangkan V15 tidak memeriksa kembali hasil dan menuliskan 

kesimpulan. Hal ini senada dengan penelitian Samo (2017) subjek 

berkemampuan rendah memiliki keterbatasan dalam pemahaman 

masalah serta penggunaan aturan matematika dalam pemecahan 

masalah. Subjek menuliskan kesimpulan akhir yang diperoleh dari 

proses pemecahan masalah, tetapi kesimpulan tersebut salah 

disebabkan subjek telah melakukan kesalahan pada proses sebelumnya 

(Nur & Palabo, 2018). 
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E. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

peneliti. Antara lain saat pengumpulan soal tes penelitian, masih banyak 

subjek penelitian yang tidak mengumpulkan hasil tes, karena pelaksanaan 

penelitian melalui google classroom jadi peneliti tidak bisa mengendalikan 

suasana penelitian untuk mengumpulkan hasil penelitian semua subjek 

penelitian. Dalam proses wawancara dengan subjek melalui whatsapp ada 

beberapa yang tidak berjalan lancar, seperti harus menunggu chat dibalas 

selama berhari-hari. Penelitian melalui Google Classroom sehingga 

memerlukan data internet dan sinyal jaringan yang baik supaya penelitian 

berjalan dengan lancar. 

  


