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KESULITAN MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA 

 BERORIENTASI PISA DITINJAU DARI KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS  

PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan kesulitan menyelesaikan masalah matematika 

berorientasi PISA ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dan faktor kesulitan yang dialami siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 2 Polanharjo dengan pengambilan subjek 6 siswa. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode tes tertulis 

dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil pekerjaan 

siswa dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Kerangka analisis berdasarkan indikator 

kemampuan berpikir kritis yaitu penjelasan sederhana, penjelasan dasar, strategi dan taktik, penjelasan 

lanjut, dan kesimpulan. Kesulitan dalam penyelesaian masalah PISA berdasarkan kemampuan berpikir 

kritis dapat disimpulkan menjadi: 1) kesulitan dalam konsep, 2) kesulitan dalam prinsip, 3) kesulitan 

dalam masalah verbal. Secara umum faktor penyebab kesulitan yang dialami siswa adalah 1) 

kemampuan pemahaman siswa yang rendah, 2) kesulitan siswa dalam membaca pada materi pelajaran, 

3) lemahnya daya ingat siswa dalam menggunakan rumus, 4) kemampuan siswa yang rendah dalam 

menafsirkan atau memasukkan data kedalam rumus, 5) tidak meninjau atau memeriksa kembali 

jawaban. 

Kata kunci: kesulitan, PISA, berpikir kritis, Covid-19. 

ABSTRACT 

This study aims to describe the difficulty of solving PISA-oriented mathematical problems in 

terms of critical thinking skills and the difficulty factors experienced by class VIII students at SMP 

Negeri 2 Polanharjo with 6 students taking the subject. This type of research is descriptive qualitative 

research. Data was collected using the written test and interview methods. The data analysis technique 

was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data 

using triangulation techniques by comparing the results of student work with the results of interviews 

that have been conducted. The analytical framework is based on indicators of critical thinking skills, 

namely simple explanations, basic explanations, strategies and tactics, further explanations, and 

conclusions. Difficulties in solving PISA problems based on critical thinking skills can be concluded 

as: 1) difficulties in concepts, 2) difficulties in principles, 3) difficulties in verbal problems. In general, 

the factors that cause difficulties experienced by students are 1) students' low understanding abilities, 

2) students' difficulties in reading the subject matter, 3) students' weak memory in using formulas, 4) 

students' low abilities in interpreting or entering data into formulas. , 5) do not review or recheck 

answers. 

Keywords: difficulty, PISA, critical thinking, Covid-19. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

COVID-19 (Corona Virus Desese-2019) masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2019 

hingga saat ini Maret 2021. Berdasarkan data satuan tugas penanganan COVID-19 sebanyak 

38.573 orang meninggal dunia dan masih bertambah setiap harinya (covid19, 2019). Dampak 

yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 telah memberi perubahan bagi berbagai aspek 

kehidupan manusia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk 

mengurangi tingkat penyebaran virus corona dengan memberlakukan sosial distancing, 
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physical distancing hingga pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pada 

beberapa daerah. Kebijakan yang dikeluarkan untuk membatasi penyebaran COVID-19 

berdampak pada berbagai bidang khususnya pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan yaitu salah satu upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) hal ini sejalan dengan pendapat Muslim (2015), Pendidikan adalah kunci semua 

kemajuan dan perkembangan yang berkualitas karena dengan pendidikan manusia dapat 

mewujudkan potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Dalam 

pelaksaan Pendidikan, matematika merupakan landasan dasar yang terdapat dalam berbagai 

jenjang pendidikan sehingga mempunyai peranan penting bagi pendidikan maupun kehidupan 

sehari-hari. Sejalan dengan pendapat Anugrah & Pujiastuti (2020), pengetahuan matematika 

dalam penerapan kehidupan berperan sebagai ilmu yang dijadikan sebagai fondasi karena 

setiap individu tidak lepas dari sifat berpikir matematis pada kegiatan sehari-hari sehingga 

matematika yang diajarkan guru terhadap peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi dengan bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar dapat berpikir secara 

logis. Kemampuan siswa dalam bidang matematika harus terus di tingkatkan sejalan dengan 

perkembangan zaman, maka diperlukan suatu evaluasi untuk memperbaiki sistem pendidikan 

di Indonesia.  

Peserta didik   yang   belajar    matematika   tidak   hanya   memerlukan   keterampilan 

menghitung   tetapi   juga   memerlukan   keterampilan   untuk   berpikir   dan   beralasan 

matematis dalam menyelesaikan soal-soal yang baru dan mempelajari ide-ide baru yang akan   

dihadapi   siswa   di   masa   yang   akan   datang.   Hal   ini   sejalan   dengan   tujuan 

pembelajaran  matematika  di  Indonesia  yang  termuat  dalam  Permendiknas  Nomor  20 

berdasarkan Standar Isi, yang menyebutkan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar  

siswa  memiliki  kemampuan:  (1)  memahami  konsep  matematika,  menjelaskan keterkaitan  

antar  konsep  dan  mengaplikasikan  konsep  atau  algoritma,  secara  luwes, akurat,  efisien,  

dan  tepat  dalam  pemecahan  masalah;  (2)  menggunakan  penalaran  pola pikir   dan   sifat,   

melakukan   manipulasi   matematika   dalam   membuat   generalisasi, menyusun    bukti    atau    

menjelaskan    gagasan    dan    pernyataan    matematika;    (3) memecahkan  masalah yang  

meliputi  kemampuan  memahami  masalah,  merancang model matematika, menyelesaikan 

masalah dan  menafsirkan solusi  yang  diperoleh; (4) mengkomunikasikan  gagasan  dengan  

simbol,  tabel,  diagram,  atau  media  lain  untuk memperjelas   keadaan   atau   masalah;   (5)   

memiliki   sikap   menghargai   kegunaan matematika  dalam  kehidupan,  yaitu  memiliki  

keingintahuan,  perhatian,  dan  minat dalam  mempelajari  matematika,  serta  sikap  ulet  dan  

percaya  diri  dalam  pemecahan masalah.  

Salah satu evaluasi yang dilakukan yaitu mengikuti tes internasional Program for 

International Student Assesment (PISA). Keterlibatan Indonesia dalam Program for 

International Student Assesment (PISA) adalah upaya melihat sejauh mana program 

pendidikan di negara kita berkembang jika dibanding dengan negara lain. Lebih lanjut, 

Program for International Student Assesment (PISA) adalah studi internasional tentang 

prestasi literasi membaca matematika dan sains. Hasil studi Program  for International Student 

Assessment (PISA) 2018 telah dirilis pada hari Selasa, 3 Desember 2019. Berdasarkan hasil 

studi tersebut Peringkat PISA Indonesia Tahun 2018 turun apabila dibandingkan dengan Hasil 

PISA tahun 2015.  
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Pada kategori matematika, Indonesia berada di peringkat 7 dari bawah (73) dengan skor 

rata-rata 379. Rata-rata literasi matematika yang ditentukan oleh OECD yaitu 490, sedangkan 

skor yang di dapat Indonesia hanya 368. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 

tahun terakhir ini (OECD, 2019). Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 

(Irawan dkk.,2017) yang menyatakan bahwa hasil rata-rata siswa dari seluruh aspek 

kemampuan berpikir kritis masih dibawah 50% yaitu hanya 44,87%. Melalui hasil tersebut 

diketahui Indonesia paling lemah dalam proses merumuskan masalah (OECD, 2019). Maka 

dari itu, diperlukan peningkatan kemampuan matematika dalam menyelesaikan soal atau 

memecahkan permasalahan matematika.  

Fokus dari PISA itu sendiri adalah menekankan pada keterampilan kompetensi siswa 

yang diperoleh dari sekolah yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya 

hasil PISA dan kemampuan siswa tersebut tentunya terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satu diantaranya adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan, 

yaitu proses pembelajaran matematika haruslah melibatkan siswa secara aktif serta 

memfasilitasi siswa untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya 

(Happy & Widjajanti, 2014).Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat 

diperlukan seseorang agar dapat menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam 

kehidupan bermasyarakat maupun personal. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

tahun 2006 (BNSP: 2006)  menegaskan  bahwa  kemampuan  berpikir  kritis  diperlukan  agar  

siswa  dapat mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah,  tidak  pasti,  dan  kompetitif.Hal  ini  menjukkan  bahwa  kemampuan  berpikir 

kritis  merupakan  salah  satu  kemampuan  yang  penting  untuk  dikembangkan  mulai  dari 

jenjang pendidikan yang paling dasar. 

Ennis (2011) menambahkan  bahwa  berpikir  kritis  merupakan  kemampuan  berpikir  

reflektif  dan  beralasan  yang  difokuskan  pada  apa  yang dipercayai  atau  dilakukan.  

Kemampuan  berpikir  kritis  meliputi  kemampuan  klarifikasi  dasar,  dasar  pengambilan  

keputusan, menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, perkiraan dan pengintegrasian, 

serta kemampuan tambahan. Seorang  pemikir  kritis  mampu  menganalisis  dan  mengevaluasi  

setiap  informasi  yang  diterimanya. Berpikir kritis memiliki indikator, menurut Ennis (2011) 

dari dua belas indikator berpikir kritis dikelompokan dalam lima kemampuan berpikir sebagai 

berikut: 1) Memberikan penjelasan sederhana (Elementary clarification), 2) Memberikan 

penjelasan dasar (Basic suppport), 3) Mengatur strategi dan taktik (Strategy and Tactics), 4) 

Memberikan penjelasan lanjut (Advance Clarifications), 5) Menyimpulkan (Interference). 

Kesulitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesulitan berasal dari kata dasar “ 

sulit” yaitu sukar sekali atau sulit diselesaikan. Kesulitan yang dialami peserta didik ketika 

menyelesaikan permasalahan matematika terdiri dari beberapa kategori yang berbeda. Cooney 

(dalam Yusmin, 2017) mengklasifikasikan kesulitan peserta didik menjadi tiga kategori 

yaitu:1) Kesulitan dalam konsep, 2) Kesulitan dalam prinsip, 3) Kesulitan dalam masalah-

masalah verbal.  

Berangkat dari penjelasan di atas kesulitan yang dialami siswa dapat dianalisis secara 

mendetail sehingga kesulitan yang dialami dapat diminimalisir dan dapat diberikan solusi 

pemecahannya. Analisis kesulitan berdasarkan kemampuan berpikir kritis, untuk mengetahui 

penyebab kesulitan siswa dalam memecahkan masalah PISA. 
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2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian 

dilakukan di SMP Negeri 2 Polanharjo via WhatsApp dan Zoom karena pada saat penelitian 

dalam kondisi pandemic Covid-19, sehingga tidak memungkinkan bertatap muka secara 

langsung. Analisis dialakukan pada 6 siswa SMPN 2 Polanharjo kelas VIII. Penentuan subjek 

bergantung pada tingkat kemampuan berpikir kritis siswa yaitu kemampuan tinggi, 

kemampuan sedang, dan kemampuan rendah siswa dalam menyelesaikan soal berorientasi 

PISA. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan soal tes  sebanyak 2 soal berorientasi 

PISA. Sebelumnya, soal tes sudah divalidasi oleh dosen Pendidikan Matematika UMS. Untuk 

menjaga kerahasiaan identitas partisipan, nama partisipan akan ditulis dengan inisial. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Indikator analisis data mengadopsi dari Ennis (2011) 

yaitu: 1) Memberikan penjelasan sederhana (Elementary clarification), 2) Memberikan 

penjelasan dasar (Basic suppport), 3) Mengatur strategi dan taktik (Strategy and Tactics), 4) 

Memberikan penjelasan lanjut (Advance Clarifications), 5) Menyimpulkan (Interference). 

Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil tes tertulis 

dengan hasil wawancara. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes kemampuan berpikir kritis diberikan kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Polanharjo 

pada tanggal 26 Juli 2021. Tes kemampuan berpikir kritis diikuti oleh 27 siswa, Instrumen soal 

berisi soal berorientasi PISA dengan materi pola bilangan yang disesuaikan dengan indikator 

kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis memiliki indikator, menurut Ennis (2011) dari dua 

belas indikator berpikir kritis dikelompokan dalam lima kemampuan berpikir sebagai berikut.  

1) Memberikan penjelasan sederhana (Elementary clarification)  

2) Memberikan penjelasan dasar (Basic suppport)  

3) Mengatur strategi dan taktik (Strategy and Tactics)  

4) Memberikan penjelasan lanjut (Advance Clarifications)  

5) Menyimpulkan (Interference) 

Adapun soal tes tulis berorientasi Program for International Student Assesment (PISA) 

yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.  

Soal 1 

Seorang manager perusahaan asuransi bernama Pak Yanto, mendapat gaji sebesar 

Rp.12.000.000,- per bulan. Karena prestasinya tahun ini ia mendapat kenaikan gaji sebesar 

Rp.550.000,-, sehingga tahun ini Pak Yanto mendapat gaji Rp.12.550.000,- perbulan. 

Begitupun tahun selanjutnya ia mendapat kenaikan gaji sebesar Rp.550.000,- setiap tahunnya. 

Jika Pak Yanto berusia 42 tahun ini, berapa besar gaji yang di dapat Pak Yanto ketika berusia 

52 tahun? 

Soal 2 

 Sebuah pabrik baju menawarkan kontrak selama 7 hari kepada Ranti. Sebelum itu Ranti 

diberi pilihan antara menerima gaji sebesar Rp.80.000,- per hari selama seminggu (pilihan 

1), atau menerima gaji sebesar Rp.10.000,- pada hari pertama dan akan bertambah dua kali 
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lipat tiap harinya (pilihan 2). Manakah pilihan terbaik bagi Ranti agar mendapat gaji yang 

maksimal ?  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil data kesalahan siswa dengan 

kemampuan masing-masing siswa berbeda-beda. Berikut merupakan tabel 3.1 merupakan hasil 

rekapitulasi persentase kemampuan 27 siswa kelas VIII yang mengikuti tes soal PISA. 

 

Tabel 3.1 Rekapitulasi Presentase Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Tingkat kemampuan Jumalah Siswa 

Rendah 8 (29,6 %) 

Sedang  9 (33,3 %) 

Tinggi 10 (37,1 %) 

Total 27 (100 %) 

 

Berdasarkan gambar tabel, perbedaan tingkat kemampuan siswa hampir sama hanya 

selisih satu siswa pada setiap tingkatan kemampuan. Langkah selanjutnya peneliti melakukan  

rekapitulasi terhadap lembar penyelesaian siswa. Hal itu dilakukan untuk mengetahui 

ketercapaian indikator kemampuan berpikir kritis yang berkaitan dengan materi pola bilangan.  

Berdasarkan hasil pekerjaan tes dua puluh tujuh siswa yang telah dianalisis, diperoleh 

enam subjek penelitian. Berikut merupakan tabel inisial siswa yang dipilih menjadi subjek 

penelitian.  

Tabel 3.2 Subjek Penelitian Berdasarkan Tingkat Kemampuan 

No Kode Siswa Tingkat Kemampuan Kode Subjek 

1. PTM Tinggi S-P1 

2. SANS Tinggi S-P2 

3. DA Sedang S-P3 

4. AAA Sedang  S-P4 

5. CA Rendah S-P5 

6. RCO Rendah S-P6 

 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa SMP Negeri 2 Polanharjo kelas VIII dalam  

menyelesaikan soal berorientasi PISA, diperoleh deskripsi data enam siswa yang menjadi 

subjek penelitian sebagai berikut:  

3.1 Siswa dengan Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Tinggi 

3.1.1 Siswa dengan Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Tinggi (S-P1) 
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Gambar 1. Analisis Hasil Pekerjaan S-P1 nomor 1 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa S-P1 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan serta menuliskan jawaban dengan terstruktur dan 

tepat. Jawaban yang ditulis menunjukkan bahwa S-P1 memenuhi indikator penjelasan 

dasar dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari soal, selanjutnya mampu 

memenuhi indikator penjelasan dasar dengan menyebutkan pertanyaan pada soal. 

Pada indikator strategi dan taktik S-P1 mampu menentukan nilai n dan menuliskan 

rumus yang tepat, sehingga indikator penjelasan lanjut terpenuhi karna operasi 

perhitungan dilakukan dengan benar. Maka S-P1 membuat kesimpulan gaji yang 

diperoleh pak Yanto ketika berusia 52 tahun adalah Rp.18.050.000. Hasil ini sejalan 

dengan wawancara yang telah dilakukan, S-P1 menjawab semua soal dengan yakin 

terhadap jawaban yang telah ditulis. 
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Gambar 2. Analisis Hasil Pekerjaan S-P1 nomor 2 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa S-P1 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan serta menuliskan jawaban dengan terstruktur dan 

tepat. Jawaban yang ditulis menunjukkan bahwa S-P1 memenuhi indikator penjelasan 

dasar dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari soal, selanjutnya mampu 

memenuhi indikator penjelasan dasar dengan menyebutkan pertanyaan pada soal. 

Pada indikator strategi dan taktik S-P1 mampu menuliskan rumus yang tepat serta 

melakukan operasi hitung dengan benar, sehingga indikator penjelasan lanjut 

memperoleh hasil yang benar, berdasarkan hasil yang diperoleh pada penjelasan 

lanjut S-P1 memberikan kesimpulan mengenai gaji maksimal yang akan diperoleh 

Ranti yaitu pilihan gaji. Hasil ini sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan, S-

P1 menjawab semua soal dengan yakin terhadap jawaban yang telah ditulis untuk 

nomor 2. 

 

3.1.2 Siswa dengan Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Tinggi (S-P2) 

 

 

   
 

Gambar 3. Analisis Hasil Pekerjaan S-P2 nomor 1 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa S-P2 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan serta menuliskan jawaban dengan terstruktur dan 

tepat. Jawaban yang ditulis menunjukkan bahwa S-P2 memenuhi indikator penjelasan 

dasar dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari soal, selanjutnya mampu 

memenuhi indikator penjelasan dasar dengan menyebutkan pertanyaan pada soal. 

Pada indikator strategi dan taktik S-P2 mampu menentukan nilai n dan menuliskan 

rumus yang tepat, sehingga indikator penjelasan lanjut terpenuhi karna operasi 

perhitungan dilakukan dengan benar. Maka S-P2 membuat kesimpulan gaji yang 

diperoleh pak Yanto ketika berusia 52 tahun adalah Rp.18.050.000. Hasil ini sejalan 

dengan wawancara yang telah dilakukan, S-P2 menjawab semua soal dengan yakin 

terhadap jawaban yang telah ditulis. 
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Gambar 4. Analisis Hasil Pekerjaan S-P2 nomor 2 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa S-P2 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan serta menuliskan jawaban dengan terstruktur dan 

tepat. Jawaban yang ditulis menunjukkan bahwa S-P2 memenuhi indikator penjelasan 

dasar dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari soal, selanjutnya mampu 

memenuhi indikator penjelasan dasar dengan menyebutkan pertanyaan pada soal. 

Pada indikator strategi dan taktik S-P2 mampu menuliskan rumus Sn untuk menjawab 

soal serta melakukan operasi hitung dengan benar. Maka berdasarkan hasil indikator 

penjelasan, S-P2 membuat kesimpulan memilih gaji pilihan 2. Hasil ini sejalan 

dengan wawancara yang telah dilakukan, S-P2 menjawab semua soal dengan yakin 

terhadap jawaban yang telah ditulis. 

 

3.2 Siswa dengan Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Sedang 

3.2.1 Siswa dengan Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Sedang (S-P3) 

 

 

 
 

Gambar 5. Analisis Hasil Pekerjaan S-P3 nomor 1 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa S-P3 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan serta menuliskan jawaban dengan terstruktur akan 

tetapi salah. Jawaban yang ditulis menunjukkan bahwa S-P3 memenuhi indikator 
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penjelasan dasar dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari soal, selanjutnya 

mampu memenuhi indikator penjelasan dasar dengan menyebutkan pertanyaan pada 

soal akan tetapi salah dalam menuliskan usia yang sesuai dengan pertayaan pada soal. 

Pada indikator strategi dan takti S-P3 mampu menuliskan rumus Un akan tetapi 

terdapat kesalahan dalam proses perhitungan. Maka indikator penjelasan lanjut 

terpenuhi namun salah, sehingga kesimpulan yang dituliskan S-P3 salah. Hasil ini 

sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan, S-P3 menjawab semua soal akan 

tetapi ragu dalam proses perhitungan yang telah dilakukan. 

 

 

 
 

Gambar 6. Analisis Hasil Pekerjaan S-P3 nomor 2 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa S-P3 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan serta menuliskan jawaban dengan terstruktur dan 

tepat. Jawaban yang ditulis menunjukkan bahwa S-P3 memenuhi indikator penjelasan 

dasar dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari soal, selanjutnya mampu 

memenuhi indikator penjelasan dasar dengan menyebutkan pertanyaan pada soal. 

Pada indikator startegi dan taktik S-P3 pilihan 1 salah menuliskan kontrak kerja yang 

seharusnya 7 hari ditulis 8 hari, sehingga hasil perhitungan pilihan 1 salah sedangkan 

untuk pilihan 2 S-P3 mampu menuliskan rumus Sn serta melakukan operasi 

perhitungan dengan benar. Selanjutnya indikator penjelasan lanjut terpenuhi, 

sehingga S-P3 mengambil kesimpulan gaji maksimal yang diperoleh Ranti terdapat 

pada pilihan gaji yang kedua. Hasil ini sejalan dengan wawancara yang telah 

dilakukan, S-P3 menjawab semua soal akan tetapi ragu dalam proses perhitungan 

yang telah dilakukan. 
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3.2.2 Siswa dengan Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Sedang (S-P4) 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Analisis Hasil Pekerjaan S-P4 nomor 1 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa S-P4 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan serta menuliskan jawaban dengan terstruktur dan 

tepat. Jawaban yang ditulis menunjukkan bahwa S-P4 memenuhi indikator penjelasan 

dasar dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari soal, selanjutnya mampu 

memenuhi indikator penjelasan dasar dengan menyebutkan pertanyaan pada soal. 

Pada indikator strategi dan taktik S-P4 terdapat kesalahan penulisan untuk gaji yang 

didapat pak Yanto tahun ini, akan tetapi perhitungan yang dilakukan benar. Sehingga 

indikator penjelasan lanjut terpenuhi, namun S-P4 tidak mampu menuliskan 

kesimpulan terkait jawaban yang diberikan. Hasil ini sejalan dengan wawancara yang 

telah dilakukan, S-P4 menjawab seluruh pertanyaan akan tetapi ragu terhadap hasil 

yang telah dituliskan. 

 

 

 
 

Gambar 8. Analisis Hasil Pekerjaan S-P4 nomor 2 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa S-P4 mampu menuliskan apa 

yang diketahui akan tetapi terdapat kesalahan pada penulisan kontrak kerja yang 

harusnya selama 7 hari ditulis 4 hari dan ditanyakan serta menuliskan jawaban dengan 

terstruktur akan tetapi salah. Jawaban yang ditulis menunjukkan bahwa S-P4 

memenuhi indikator penjelasan dasar dengan menuliskan informasi yang diperoleh 

dari soal, selanjutnya mampu memenuhi indikator penjelasan dasar dengan 
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menyebutkan pertanyaan pada soal. Pada indikator strategi dan taktik S-P4 salah 

menuliskan kontrak kerja sehingga mempengaruhi hasil perhitungan. Indikator 

penjelasan lanjut mampu terpenuhi akan tetapi hasilnya tidak tetap, serta S-P4 tidak 

mampu menuliskan kesimpulan berdasarkan jawaban yang telah dituliskan. Hasil ini 

sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan, S-P4 menjawab seluruh pertanyaan 

akan tetapi tidak yakin terhadap hasil yang telah dituliskan. 

 

3.3 Siswa dengan Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Rendah 

3.3.1 Siswa dengan Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Rendah (S-P5) 

 

 
 

Gambar 9. Analisis Hasil Pekerjaan S-P5 nomor 1 

 

Berdasarkan gambar diatas S-P5 hanya memenuhi indikator strategi dan taktik 

serta indikator penjelasan lanjut, akan tetapi S-P5 tidak mampu menentukan nilai n 

yang sehingga hasil yang diperoleh salah. Indikator penjelasan sederhana, indikator 

penjelasan dasar dan indikator menuliskan kesimpulan tidak dapat terpenuhi. Hasil 

ini sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan, S-P5 menjawab pertanyaan 

dengan ragu serta membutuhkan waktu yang lama. 

 

 
 

Gambar 10. Analisis Hasil Pekerjaan S-P5 nomor 2 

 

Berdasarkan gambar diatas S-P5 hanya memenuhi indikator strategi dan taktik 

serta indikator penjelasan lanjut, akan tetapi S-P5 salah dalam menuliskan kontrak 

kerja yang sesuai pada soal yaitu 7 hari dengan begitu hasil yang diperoleh salah. 

Indikator penjelasan sederhana, indikator penjelasan dasar dan indikator menuliskan 

kesimpulan tidak dapat terpenuhi. Hasil ini sejalan dengan wawancara yang telah 

dilakukan, S-P5 menjawab pertanyaan dengan ragu serta membutuhkan waktu yang 

lama. 
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3.3.2 Siswa dengan Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Rendah (S-P6) 

 

 

Gambar 11. Analisis Hasil Pekerjaan S-P6 nomor 1 

 

Berdasarkan gambar diatas S-P6 hanya memenuhi indikator strategi dan taktik 

serta indikator penjelasan lanjut, akan tetapi S-P6 tidak mampu menentukan nilai n 

yang sehingga hasil yang diperoleh salah. Indikator penjelasan sederhana, indikator 

penjelasan dasar dan indikator menuliskan kesimpulan tidak dapat terpenuhi. Hasil 

ini sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan, S-P6 menjawab pertanyaan 

dengan ragu serta membutuhkan waktu yang lama. 

 

 

 

Gambar 12. Analisis Hasil Pekerjaan S-P6 nomor 2 

 

Berdasarkan gambar diatas S-P6 hanya memenuhi indikator strategi dan taktik 

serta indikator penjelasan lanjut, akan tetapi S-P6 salah dalam menuliskan kontrak 

kerja yang sesuai pada soal yaitu 7 hari dengan begitu hasil yang diperoleh salah, 

serta pada perhitungan pilihan kedua S-P6 tidak mampu melakukan operasi akar 

pangkat dengan begitu hasil dari penjelasan lanjut salah meskipun kontrak kerja yang 

dituliskan tepat. Indikator penjelasan sederhana, indikator penjelasan dasar dan 

indikator menuliskan kesimpulan tidak dapat terpenuhi. Hasil ini sejalan dengan 

wawancara yang telah dilakukan, S-P6 menjawab pertanyaan dengan ragu serta 

membutuhkan waktu yang lama. 

Berdasarkan hasil analisis data terhadap 6 siswa yang menjadi subjek penelitian 

berkaitan kesulitan pemecahan masalah matematika berorientasi PISA ditinjau dari 

kemampuan berpikir kritis selama masa pandemi Covid-19 maka pembahasan dari 

penelitian tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Kemampuan Berpikir Kritis selama masa pandemi Covid-19 

Berdasarkan deskripsi hasil tes dan wawancara yang telah dilakukan oleh 

siswa maka dapat diketahui beberapa kesulitan pecahan masalah dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan selama pembelajaran online di masa pandemi 

Covid-19. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukan tingkatan kemampuan 
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berpikir kritis, sehingga melalui hasil analisis tersebut dapat diketahui pula 

faktor kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Berikut hasil 

analisis data yang diperoleh. 

a. Memberikan Penjelasan Sederhana 

Indikator penjelasan sederhana adalah mengidentifikasi atau 

merumuskan kriteria untuk jawaban, dengan menuliskan informasi yang 

diketahui pada soal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator berpikir 

kritis yang dicapai siswa, subjek S-P5 dan S-P6 dikategorikan dalam 

kemampuan berpikir kritis tingkat rendah karena tidak mampu menuliskan 

informasi yang diketahui pada soal, sehingga tidak mampu memenuhi 

indikator penjelasan sederhana . Penelitian Setyaningsih, N., & Rejeki, S. 

(2016) Siswa seringkali masih salah dalam menafsirkan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan dalam soal. Padahal memahami maksud soal 

adalah langkah awal dalam mencari penyelesaian dari suatu soal. 

Sejalan dengan Basri et al. (2019) yang menyatakan bahwa sub-

keterampilan evaluasi, analisis, dan pengaturan diri menjadi sub-

keterampilan berpikir kritis terendah yang dikuasai oleh siswa dibandingkan 

dengan sub-keterampilan berpikir kritis lainnya. Penelitian ini sejalan 

dengan Phonapichat et al. (2014) bahwa siswa mengalami kesulitan 

memahami kata kunci yang terkandung dalam pertanyaan, sehingga siswa 

tidak dapat menafsirkan masalah dalam bentuk matematika. Keterbatasan 

yang dialami selama pandemi Covid-19 mengakibatkan proses 

pembelajaran tidak efektif, sesuai dengan penelitian Ashari.M (2020) dalam 

pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring sampai saat ini, hanya 

efektif dalam mengerjakan penugasan yang diberikan oleh gurunya. Tapi, 

dalam hal pembelajaran untuk memahami konsep sampai refleksi tidak 

berjalan dengan baik. 

Sedangkan siswa dengan kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi atau 

subjek S-P1 dan S-P2, serta kemampuan berpikir sedang yaitu subjek S-P3 

dan S-P4 mampu memenuhi indikator penjelasan sederhana dengan benar 

dan namun kurang lengkap. Berdasarkan data siswa tingkat rendah, hal 

tersebut termasuk dalam kesulitan masalah verbal. Kesulitan dalam masalah 

verbal yaitu siswa tidak tepat dalam menerjemahkan kedalam model 

matematika, siswa tidak memahami istilah-istilah khusus, siswa tidak tepat 

dalam menggunakan data yang akan digunakan, seperti siswa sering kurang 

teliti dalam memasukkan data yang sesuai kebingungan dan kurang teliti 

seperti dalam membuat kedalam model matematikanya. 

Didukung dengan hasil penelitian dari Ekawati dan Melda J. S (2018) 

yang mengatakan bahwa siswa yang tidak dapat menggunakan simbol untuk 

mempresentasikan konsep akan mengalami kesulitan dalam menentukan 

langkah selanjutnya atau prosedur selanjutnya sehingga soal yang diberikan 

tidak dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian Dwi.N, Nining.S dan Sri 

Rejeki (2016) Siswa seringkali masih salah dalam menafsirkan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Padahal memahami maksud 



14 
 

soal adalah langkah awal dalam mencari penyelesaian dari suatu soal. 

b. Memberikan Penjelasan Dasar 

Indikator memberikan penjelasan dasar adalah menuliskan pertanyaan 

terkait dengan permasalahan yang terdapat pada soal. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan indikator berpikir kritis yang dicapai siswa, subjek S-P1 dan S-

P2 dikategorikan dalam kemampuan berpikir kritis tinggi mampu 

memenuhi indikator penjelasan dasar dengan benar dan lengkap, terlihat 

dengan menuliskan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan. Karena 

mampu menuliskan pertanyaan, siswa dengan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi tidak mengalami kesulitan dalam masalah verbal, sedangkan 

berdasarkan hasil tes tulis siswa dengan kemampuan tingkat sedang yaitu 

subjek S-P3 masih terdapat kesalahan dalam menuliskan pertanyaan pada 

soal nomor 1 . Penelitian Basri et al. (2019) yang menyatakan bahwa siswa 

gagal karena mereka tidak memahami konsep dengan baik dan tidak 

memahami informasi tentang pertanyaan secara keseluruhan. Sesuai dengan 

hasil pekerjaan siswa dengan kemampuan berpikir tingkat rendah megalami 

kesulitan dalan masalah verbal, sebab tidak mampu menuliskan pertanyaan 

yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada setiap soal.  

Wawancara yang  telah dilakukan bersama 6 subjek penelitian juga 

menunjukkan bahwa siswa berkemampuan tinggi lebih lancar dalam 

menyebutkan mengenai informasi yang ditanyakan. Mereka saat 

menjelaskan permasalahan dalam soal menggunakan kalimat mereka 

sendiri berdasarkan pemahaman mereka telah membaca soal-soal tersebut. 

Siswa dengan kemampuan sedang mampu menyebutkan secara lisan 

mengenai hal yang ditanyakan dengan lumayan lancar.  

Selanjutnya siswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah 

membutuhkan waktu lebih lama saat menjawab pertanyaan wawancara 

mengenai informasi yang ditanyakan. Terkadang mereka masih melewatkan 

beberapa informasi, sehingga tidak utuh dalam menyebutkan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan.  

c. Mengatur Strategi dan Taktik 

Indikator strategi dan taktik merupakan kemampuan menuliskan langkah 

awal dalam menyelesaikan permasalahan serta mampu menentukan rumus 

yang tepat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator berpikir kritis yang 

dicapai siswa, subjek S-P1 dan S-P2 dikategorikan dalam kemampuan 

berpikir kritis tinggi mampu  menentukan rumus serta langkah awal dengan 

tepat pada setiap soal. Sedangkan siswa kemampuan tingkat sedang mampu 

menuliskan rumus yang tepat tetapi keliru dalam proses perhitungan, 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Singh et al., (2010) bahwa siswa 

dapat menentukan rumus tetapi tidak dapat menghitung dengan benar, maka 

siswa tersebut mengalami kesulitan dalam prinsip.  

Siswa kemampuan tingkat rendah terindikasi mengalami kesulitan dalam 

menentukan rumus untuk menyelesaikan soal yang diberikan, dapat dilihat 

dari tes tulis untuk rumus pada soal nomor 1 dan 2 tidak tepat, sehingga hasil 
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yang diperoleh salah. Berdasarkan penelitian pada siswa dengan 

kemampuan berpikir kritis tingkat rendah, siswa tersebut mengalami 

kesulitan dalam prinsip dan kesulitan dalam konsep yaitu ketidakmampuan 

dalam menggunakan rumus yang sesuai dengan kondisi prasyarat 

berlakunya rumus Salah satu kendala yang dihadapi oleh siswa, yaitu 

mereka cenderung sulit untuk memecahkan masalah soal cerita. Kesulitan 

siswa itu juga bisa terjadi karena siswa tidak memperhatikan langkah-

langkah dalam menyelesaikan soal. Karena dalam soal cerita matematika 

membutuhkan langkah-langkah untuk mempermudah dalam pemecahan 

masalah matematika, terutama soal cerita. 

Hal ini juga didukung dengan adanya penelitian dari Mufakat T dan 

Usman R.M (2020) yang menyatakan bahwa kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan ditinjau dari Adversity Quotient 

berkategori quitters memiliki kesulitan mempelajari konsep yaitu lupa 

dengan rumus yang digunakan dalam menjawab soal dan kesulitan 

menyelesaikan soal bentuk verbal (skill) karena ketidakmampuan 

menuliskan informasi yang terdapat pada soal.  
d. Memberikan Penjelasan lanjut 

Indikator penjelasan lanjut adalah kemampuan menyelesaikan proses 

perhitungan menggunakan rumus yang sudah ditentukan pada tahap 

sebelumnya atau menentukan jawaban akhir. Pada indikator ini semua siswa 

mampu memberikan jawaban akhir, namun untuk kemampuan berpikir 

tingkat rendah yaitu subjek S-P5 dan S-P6  jawabannya semua nomor salah, 

lalu siswa kemampuan tingkat sedang terdapat kesalahan pada nomor 1 dan 

2, sehingga kedua siswa tersebut mengalami kesulitan dalam masalah 

verbal. Dilihat pada hasil pekerjaan subjek dalam penelitian ini, kesulitan 

yang dialami siswa yaitu siswa kurang teliti dalam memasukkan data yang 

sesuai dan kebingungan dalam membuat ke dalam model matematikanya 

sehingga siswa tidak menentukan hasil akhir dengan benar.  

Sejalan dengan penelitian Ana.O & Nining.S (2016) Tidak dapat 

menafsirkan dan tidak menulis apa yang diketahui dan ditanya membuat 

mereka kesulitan dalam proses perhitungan dan menentukan hasil akhirnya 

padahal dapat menafsirkan kemudian menulis apa yang diketahui dan 

ditanya merupakan langkah awal untuk menyelesaikan soal. Selain itu, 

siswa kurang teliti dalam menentukan hasil akhir karena kurang cermat 

dalam proses perhitungan.  

Didukung dengan hasil penelitian dari Ekawati dan Melda J.S (2018) 

yang mengatakan bahwa siswa yang tidak dapat menggunakan simbol untuk 

mempresentasikan konsep akan mengalami kesulitan dalam menentukan 

langkah selanjutnya atau prosedur selanjutnya sehingga soal yang diberikan 

tidak dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dengan 

memahami soal siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dalam soal sehingga data yang didapatkan dalam soal dapat digunakan 

dalam proses penyelesaian soal agar siswa tidak mengira-ngira atau asal 
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memberikan jawaban.  
e. Keterampilan Menyimpulkan 

Indikator menyimpulkan yaitu kemampuan memberikan jawaban beserta 

keterangan terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Pada indikator ini 

siswa dengan kemampuan berpikir kritis tingkat rendah atau subjek S-P5 

dan S-P6 tidak mampu memberikan kesimpulan untuk setiap soal. Sejalan 

dengan Seventika et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa sub 

keterampilan menyimpulkan berada dalam kategori rendah. Siswa dengan 

kemampuan tingkat tinggi mampu memberikan kesimpulan dengan benar 

dan lengkap, sedangkan siswa dengan kemampuan sedang nampu 

memberikan kesimpulan dengan lengkap namun salah, dengan begitu 

terindikasi mengalami kesulitan dalam masalah verbal.  

 

2. Faktor Kesulitan Pemecahan Masalah selama pandemi Covid-19 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat dilihat bahwa semua 

subjek mengalami kesulitan dalam konsep, prinsip dan masalah-masalah 

verbal. Berikut adalah pembahasan mengenai faktor kesulitan yang dialami 

subjek penelitian. 

a. Kesulitan dalam konsep 

Pada soal nomor 1 dan nomor 2, kesulitan dalam konsep dialami oleh 

S-P5 dan S-P6.  

Penyebab kesulitan yang dialami oleh peserta didik kemampuan 

berpikir kritis tingkat rendah yaitu tidak mengetahui rumus pada nomor 1 

disebabkan karena kurang memahami materi dengan baik menyebabkan 

peserta didik ragu menerapkan rumus yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan serta kurang terbiasa dalam menyelesaikan soal berorientasi 

PISA, sehingga terdapat kesalahan dalam menuliskan rumus yang 

digunakan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati & Permata, (2018) siswa 

tidak mampu dalam menentukan rumus serta penyelesaian yang tepat yang 

mengakibatkan siswa tidak mampu menyelesaikan soal berbasis 

kontekstual. Senada dengan penelitian Hantoro, (2021) bahwa kesalahan 

transformasi masalah disebabkan tidak menguasai materi pada kasus 

permasalahan sehingga tidak mengetahui rumus atau operasi yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan kasus permasalahan.  

Penyebab peserta didik kurang memahami materi karena pembelajaran 

jarak jauh kurang efektif dalam penyampaian materi pembelajaran.  Sejalan 

dengan penelitian Ashari.M (2020) dalam pembelajaran jarak jauh atau 

pembelajaran daring sampai saat ini, hanya efektif dalam mengerjakan 

penugasan yang diberikan oleh gurunya. Tapi, dalam hal pembelajaran 

untuk memahami konsep sampai refleksi tidak berjalan dengan baik.  

b. Kesulitan dalam prinsip 

Pada soal nomor 1 kesulitan dalam prinsip dialami oleh S-P3, S-P4, S-

P5 dan S-P6. Pada nomor 2 kesulitan dalam prinsisp dialami oleh S-P5 dan 
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S-P6. 

Penyebab kesulitan yang dialami oleh peserta didik kemampuan 

berpikir kritis tingkat sedang dan rendah yaitu karena kurang teliti dalam 

operasi hitung dan tidak memeriksa kembali jawaban yang sudah 

dikerjakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Singh et al., 

(2010) bahwa siswa dapat menentukan rumus tetapi tidak dapat 

menghitung dengan benar. Senada dengan penelitian yang dilakukan 

Kristianti & Retnawati (2020), siswa dapat memahami suatu kasus 

permasalahan tetapi kurang cermat atau teliti dalam proses menghitung. 

Penyebab kesulitan dalam prinsip yang dialami peserta didik yaitu 

tegesa-gesa dalam menyelesaikan soal, sehingga tidak mengecek kembali 

jawaban yang dituliskan. Hal ini senada dengan penelitian (Yunus et al., 

2019) bahwa kesalahan yang dilakukan siswa yaitu tidak menemukan 

jawaban akhir, tidak menuliskan kesimpulan akhir dikarenakan siswa tidak 

mengecek kembali jawaban dan terburu-buru dalam mengerjakannya 

sehingga mengalami kesalahan dalam 142 menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

c. Kesulitan dalam masalah-masalah verbal 

Pada nomor 1 kesulitan masalah-masalah verbal dialami S-P3, S-P4, S-

P5, dan S-P6. Pada nomor 2 kesulitan masalah-masalah verbal dialami S-

P3, S-P4, S-P5, dan S-P6.  

Penyebab kesulitan yang dialami oleh peserta didik kemampuan 

berpikir kritis tingkat sedang S-P3 yaitu tidak memahami soal dengan baik 

sehingga salah menuliskan usia pada permasalahan nomor 1, pada nomor 

2 salah menuliskan kontrak kerja menjadi 8 hari. Penyebab kesulitan yang 

dialami oleh peserta didik kemampuan berpikir kritis tingkat sedang S-P4 

yaitu kurang teliti dalam membaca soal yang diberikan sehingga salam 

menuliskan gaji terkini pada jawaban nomor 1, sedangkan pada nomor 2 

salah menuliskan kontrak kerja menjadi 4 hari. Maka penyebab peserta 

didik mengalami masalah-masalah verbal yaitu tidak menuliskan apa yang 

diketahui dengan benar dan lengkap, sehingga hasil yang diperoleh salah. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan Susanti & Taufik, (2019), 

siswa menuliskan apa yang diketahui tetapi kurang lengkap dan sebagian 

siswa mengganggap bahwa penulisan apa yang diketahui sebelumnya 

kurang penting sehingga siswa segera mengerjakan apa yang dimaksudkan 

didalam soal sehingga siswa tidak mengecek kembali jawaban. Ini juga 

senada dengan penelitian Oktafia et al., (2020) siswa tidak memahami 

maksud dari soal dan tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan secara lengkap dikarenakan siswa tidak menemukan kata 

kunci yang terdapat dalam kasus permasalahan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kesulitan 
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pemecahan masalah matematika dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA ditinjau dari 

kemampuan berpikir kritis, Secara umum faktor penyebab kesulitan yang dialami siswa adalah 

1) kemampuan pemahaman siswa yang rendah, 2) kesulitan siswa dalam membaca informasi 

pada soal, 3) lemahnya daya ingat siswa dalam penggunaan rumus, 4) kemampuan siswa yang 

rendah dalam menafsirkan atau memasukkan data kedalam rumus, 5) kurangnya latihan-latihan 

soal yang siswa kerjakan, 6) kurang telitian siswa dalam mengerjakan soal, 7) sikap tergesa-

gesa siswa dalam mengerjakan soal, 8) tidak meninjau atau memeriksa kembali jawaban. 

Adapun saran peneliti bagi guru pembelajaran dilakukan secara tatap muka melalui google 

meet atau zoom sehingga dapat terciptanya komunikasi dua arah yang dapat memudahkan 

siswa memahami materi. Sarab bagi siswa apabila diadakan  pembelajaran daring melalui 

google meet atau zoom diharapkan siswa dapat menyimak materi yang sedang disampaikan, 

serta memberikan feedback perihal kesulitan yang dialami mengenai materi yang 

bersangkutan. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah penelitian 

yang akan datang dan semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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