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Abstrak 
 Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dipengaruhi oleh gender. Hal ini 

disebabkan perbedaan siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam melihat suatu masalah. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pemecahan masalah matematika siswa 

kelas VIII A SMP Kristen Satya Wacana Salatiga pada materi SPLDV berdasarkan tahapan Polya 

ditinjau dari perbedaan gender. Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualtatif 

dengan subjek sebanyak 6 orang, terdiri dari 1 siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan 

matematika tinggi, 1 siswa laki-laki dan  perempuan berkemampuan matematika sedang, dan 1 

siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan matematika rendah, dengan teknik pengambilan 

subjek menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan (1). Siswa laki-laki dan 

perempuan berkemampuan matamatika tinggi, keduanya dapat memahami masalah, merencanakan 

pemecahan, melakukan rencana pemecahan, dan memeriksa kembali pemecahan, namun siswa 

laki-laki dan perempuan keduanya melakukan kesalahan untuk soal nomor 3. Siswa laki-laki 

melakukan  kesalahan ketika membuat pemodelan dikarenakan kurang memahami soal, sedangkan 

siswa perempuan kurang teliti ketika menyederhanakan model dan pemeriksaan yang dilakukan 

kurang menyeluruh (2) Siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan matematika sedang, 

keduanya dapat melalui tahap memahami masalah dan merencanakan pemecahan, namun siswa 

laki-laki belum sempurna dalam melakukan tahap “melakukan rencana” dikarenakan tidak teliti 

saat menuliskan model ke dalam rumus eliminasi. Siswa laki-laki juga belum dapat memeriksa 

kembali dikarenakan kurang teliti saat menyederhanakan model dan belum melakukan pengecekan  

jawaban secara menyeluruh. Sedangkan siswa perempuan belum dapat melakukan pengecekan 

karena tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pengecekan jawaban pada semua soal yang 

diberikan. (3) Siswa perempuan dan laki-laki berkemampuan matematika rendah keduanya tidak 

dapat melakukan semua tahapan dikarenakan siswa tidak memiliki bayangan untuk menyelesaikan 

soal dan menganggap soal terlalu sukar. 

 

Kata Kunci : Pemecahan Masalah, SPLDV, Perbedaan Gender, Polya 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan dan sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (Wardhani 

2008:8). Sumarmo (Hulukati, 2014:18) menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan 

kegiatan menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal yang tidak rutin, mengaplikasikan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari atau keadaan lain, dan membuktikan atau menciptakan 

atau menguji konjektur. Bahri (2009) menyatakan bahwa salah satu konsep matematika yang 

memerlukan penguasaan yang baik dalam pemecahan masalah adalah materi Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel (SPLDV). 
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Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa terdapat banyak siswa yang belum menguasai 

materi SPLDV dengan baik. Penelitian Widyastuti (2013:2) memaparkan bahwa dari data Pusat 

Pendidikan Nasional Balitbang Kemendiknas, diketahui bahwa hanya 57,56% siswa SMP di 

Kabupaten Karanganyar yang mampu menguasai materi SPLDV dengan baik. Kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perbedaan gender (Rasiman, 

2015:308). Sudia (2014:40) mendefinisikan gender sebagai suatu istilah untuk menjelaskan 

perbedaan laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan 

budaya (konstruksi sosial) termasuk perbedaan dalam memecahkan masalah. Penyebab 

perbedaan kemampuan pemecahan masalah adalah tingkat intelektual yang dimiliki. Krutetskii 

(dalam Anisa, 2011:29) menyatakan bahwa tingkat kemampuan pemecahan masalah tiap siswa 

terutama laki-laki dan perempuan berbeda tergantung tingkat keterampilan dan intelegensi yang 

dimiliki.  

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh TIMSS yang dikoordinasikan oleh IEA 

(The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) pada tahun 2011, 

dengan indikator kognitif yang dinilai oleh TIMSS adalah kemampuan memecahkan masalah, 

menunjukkan Indonesia memperoleh nilai rata-rata 386 dari nilai standar yang ditetapkan yaitu 

500 dan menempati peringkat 38 dari 45 negara. Survey serupa dilakukan oleh PISA 

(Programme for International Student Assesment) yang diselenggarakan oleh OECD 

(Organization for Economic Coorperation and Development) pada tahun 2012. Hasil survey 

menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke 64 dari 65 negara dengan nilai rata-rata 

375 dari nilai standar 500 (OECD, 2013). Hal ini menunjukan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa Indonesia masih rendah. 

Pemecahan masalah dipandang sebagai proses dalam menemukan dan melakukan 

kombinasi dalam upaya untuk memecahkan suatu masalah (Tuti dkk, 2014:3). Pemecahan 

masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak menjadi masalah baginya Hudojo (Wahyudi 

dkk, 2012:147). Surtiyono (Indrajaya, 2012:3) menyatakan bahwa pemecahan masalah mengacu 

pada proses perpindahan dari pernyataan yang diberikan untuk mendapatkan penyelesaian suatu 

masalah. Polya (1973) menetapkan empat tahap untuk mempermudah dalam pemecahan masalah 

yaitu: (1).Memahami Masalah (Understanding the problem), (2) Menyusun Rencana Pemecahan 

Masalah (Devising plan), (3).Melakukan Rencana (Carrying out the plan), dan (4). Memeriksa 

Kembali Hasil yang Diperoleh (Looking back).  

Pada tahap memahami masalah (Understanding the problem), siswa harus dapat menentukan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam masalah atau soal yang diberikan. Hal ini 

harus dilakukan sebelum siswa menyusun rencana penyelesaian dan melakukan rencana yang 

telah disusun. Jika salah dalam hal ini siswa melakukan kesalahan dalam hal apa yang diketahui 

atau apa yang akan ditanyakan, maka siswa akan mengalami kesalahan dalam menyusun rencana 

pemecahan.    
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Pada tahap merencanakan pemecahan masalah (Devising plan), siswa menyusun rencana 

pemecahan soal yang diberikan dengan mempertimbangkan berbagai hal misalnya: 1) Diagram, 

tabel, gambar, atau data lainnya dalam soal, 2) Korelasi antara keterangan yang ada dalam soal 

dengan unsur yang ditanyakan, 3) Prosedur rutin atau rumus-rumus yang dapat digunakan, 4) 

Kemungkinan cara lain yang dapat digunakan. Pada langkah ini siswa dituntut untuk dapat 

mengkaitkan masalah dengan materi yang telah diperoleh siswa, sehingga dapat ditentukan 

rencana pemecahan masalah yang tepat untuk menyelesaikannya. 

Pada tahap melakukan rencana (Carrying out the plan), rencana yang telah tersusun 

selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan soal dengan cara melaksanakan rencana yang 

telah di buat serta tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh (Looking 

back). Hasil yang diperoleh dari melaksanakan rencana harus diperiksa kembali atau mengecek 

jawaban yang didapatkan oleh siswa. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan 

mensubstitusikan hasil tersebut kedalam persamaan semula sehingga dapat diketahui 

kebenarannya. 

Berikut merupakan indikator kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tahap pemecahan 

masalah Polya (Herlambang, 2013:24): 

Tabel 1 

Indikator Tahap Pemecahan Masalah Polya 
Tahap Pemecahan Masalah Polya Indikator 

Memahami Masalah Siswa dapat menyebutkan informasi-informasi yang 

diberikan dari pernyataan yang diajukan. 

Merencanakan pemecahan  Siswa memiliki rencana pemecahan masalah yang 

digunakan serta alasan penggunaannya. 

Melakukan Rencana Pemecahan Siswa dapat memecahkan masalah yang digunakan 

dengan hasil yang benar. 

Mmeriksa Kembali Pemecahan Siswa memeriksa kembali langkah pemecahan yang  

digunakan.  

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Kristen Satya Wacana Salatiga, dari 

hasil wawancara guru kelas diperoleh bahwa materi yang dianggap sulit bagi siswa kelas VIII  

adalah materi Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Oleh sebab itu, dilakukan penelitian 

yang berjudul Profil Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP Kelas VIII Pada Materi 

SPLDV berdasarkan tahapan Polya ditinjau dari perbedaan gender. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan profil pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII A SMP Kristen 

Satya Wacana Salatiga pada materi SPLDV berdasarkan tahapan Polya ditinjau dari perbedaan 

gender pada siswa berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 siswa 

yang terdiri dari siswa perempuan dan laki-laki berkemampuan matematika tinggi yaitu S1PT 

dan S2LT, siswa perempuan dan laki-laki berkemampuan matematika sedang yaitu S3PS dan 

S4LS, dan siswa perempuan dan laki-laki berkemampuan matematika rendah S5PR dan S6LR. 

Teknik pengambilan subjek menggunakan teknik purposive sampling, dimana subjek dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu. Keenam subjek dipilih dari kelas VIII A SMP Kristen Satya 
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Wacana Salatiga, dengan kategori kemampuan matematika tinggi didasarkan atas nilai rata-rata 

UAS, UTS dan Ualangan harian matematika antara 73 - 100, siswa yang dikategorikan 

berkemampuan matematika sedang adalah siswa dengan rata-rata nilai matematika 64 – 71, 

sedangkan siswa berkemampuan matematika rendah merupakan siswa dengan rentang nilai 55 - 

62, serta semuanya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu, penentuan 

subjek juga didasari atas pertimbangan guru kelas VIII A. Penelitian dilakukan pada tanggal 17 

Oktober 2016 - 2 Desember 2016 yang diawali dengan pemberian soal tes yang terdiri dari 3 soal 

pemecahan masalah SPLDV, kemudian dilanjutkan dengan wawancara subjek. 

Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen utama dan instrumen 

penunjang berupa soal pemecahan masalah SPLDV dan pedoman wawancara.  Adapun soal yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2 

Kisi-Kisi Soal Pemecahan Masalah SPLDV 

Indikator No 

Soal 

Soal 

Menyelesaikan 

soal Sistem 

Persamaan 

Linear Dua 

Variabel  dan 

menggunakannya 

dalam 

pemecahan 

masalah 

1 Budi dan Doni berencana untuk membeli sebuah bola seharga Rp. 

500.000,00. Besar uang Budi sama dengan dua kali uang Doni dikurangi 

Rp. 5000,00. Sedangkan  tiga kali uang Doni sama dengan dua kali uang 

Budi dikurangi Rp. 140.000,00. Berapa uang Budi sekarang ? Apakah 

uang Budi ditambah uang Doni sudah cukup untuk membeli bola ?  

Selesaikan permasalahan diatas !    

2 Didalam sebuah kandang besar terdapat sapi dan ayam. Jumlah sapi dan 

ayam tersebut adalah 20 ekor. Sementara jumlah semua kaki sapi dan 

ayam adalah 48. Berapa jumlah ayam didalam kandang ? Hitunglah 

jumlah kaki sapi didalam kandang? Selesaikan kedua permasalahan 

tersebut !  

3 Umur Ayah lima tahun yang lalu ditambah dua kali umur anak lima 

tahun yang lalu sama dengan 75. Sedangkan selisih umur mereka tiga 

tahun yang akan datang sama dengan 30. Berapa umur ayah sekarang ? 

Berapa jumlah umur ayah dan anak sekarang ? Selesaikan permasalahan 

diatas ! 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian berupa deskripsi pekerjaan subjek berdasarkan tahapan Polya pada topik 

SPLDV. Deskripsi dilakukan terhadap jawaban siswa dari setiap tahapan pemecahan masalah 

yang telah dikerjakan, baik benar maupun yang kurang benar. Adapun jawaban siswa yang 

dimaksud adalah jawaban tertulis pada lembar jawab yang telah disediakan dan jawaban lisan 

subjek ketika wawancara. Berikut merupakan deskripsi jawaban subjek secara terperinci. 

1. Siswa Perempuan dengan Kemampuan Matematika Tinggi (S1PT) 

Soal nomor 1 

Pada soal nomor satu, S1PT telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. Buktinya 

S1PT menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan benar dan 

lengkap sebagaimana terlihat dari Gambar 1 berikut: 
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           Gambar 1 

 

Bukti pemahaman S1PT terhadap soal nomor 1 diperkuat dengan adanya transkrip 

wawancara diatas. S1PT dapat menjelaskan dengan baik semua informasi yang diperlukan untuk 

menjawab  soal nomor 1, sehingga S1PT dinyatakan telah melalui tahap ”memahami masalah.” 

Setelah memahami masalah, tahap selanjutnya adalah merencanakan pemecahan masalah. Pada 

soal nomor 1, S1PT melakukan tahap merencanakan pemecahan dengan baik seperti tampak 

pada Gambar 2 dan transkrip wawancara berikut: 

 

 
                    Gambar 2 

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa S1PT telah melakukan tahap merencanakan 

pemecahan dengan memisalkan Budi dengan variabel x dan Doni dengan variabel y serta mampu 

membuat pemodelan dengan benar. Tahap perencanaan semakin jelas terlihat dilakukan oleh 

S1PT ketika wawancara dilakukan, yaitu dengan memperjelas bahwa yang dimaksud x adalah 

“uang” Budi dan y adalah “uang” Doni, serta S1PT dapat menjelaskan langkah-langkah yang 

direncanakannya dengan baik. Bukti S1PT telah melalui tahap merencanakan pemecahan 

semakin diperkuat dengan Gambar 3 dan transkrip wawancara berikut: 

                      Gambar 3 

 

P : “Ya, tadi kan kamu sudah membaca soal kembali..dari soal 

yang telah diberikan ini kira-kira apakah kamu tau maksud 

dari soal ini ? apa permasalahan yang terdapat didalam soal 

ini? Yang ditanyakan dari soal ini sebenanrya itu apa?” 

S : “Yang ditanyain itu uang .. eh besar uang mereka, sama kalau 

uang itu ditambah.. itu cukup untuk membeli bola atau 

enggak.” 

P : “Oh begitu, lalu dari soal yang sudah kamu baca tadi, coba 

ceritakan apa saja sih yang diketahui dari soal!” 

S : “Pertama yang diketahui tu.. sebuah bola itu harganya lima 

ratus ribu.” 

S : “Terus besar uang Budi itu belum diketahui tapi ada baru 

diketahui ee..variabelnya… sama uang Doni juga… uadah” 

P : “Oke.. sekarang coba ceritakan setelah membaca soal, 

langkah-langkah apa yang kamu pikirkan untuk 

menyelesaikan soal tersebut?” 

S : “Langkahnya pertama nyari variabel uang Budi sama uang 

Doni, habis itu dibuat cara eliminasi, setelah itu kalau dapat 

uang Budi sama uang Doni…ditambahin, setelah itu 

dikurangin dengan harga bola tadi.” 

P : “Nah sebelum kamu mengerjakan soal ini tadi, 

sebenarnya apakah kamu sudah merencanakan dulu? 

Mau pakai cara apa atau gimana untuk mengerjakan 

ini?.” 

S : “ Belum.” 

S : “Hmm … eh udah sih.” 

P : “O jadi sudah tau ya langkah yang akan dilakukan. 

sudah kepikiran begitu ya?” 

S : “Iya sudah tau.” 

P  “Terus setelah itu langkah pertama yang kamu tulis 

apa?” 

S : “Ditulis dulu, dapat variabelnya itu, habis itu diubah ke 

cara eliminasi,” Gambar 4.3 
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Meskipun ada keraguan pada subjek ketika peneliti menanyakan rencana pemecahan 

masalah, namun kemudian S1PT tetap konsisten dalam menjelaskan cara yang akan ditempuh 

untuk menyelesaikan soal, sehingga S1PT dapat dinyatakan telah melaksanakan tahap 

merencanakan pemecahan masalah poya dengan hasil yang tepat. Tahap selanjutnya adalah tahap 

melakukan rencana pemecahan. Pada tahap ini, S1PT telah melakukannya dengan baik dengan 

mengeliminasi kedua persamaan yang diperoleh dan menemukan hasilnya dengan benar, seperti 

tampak pada Gambar 3 dan transkrip wawancara diatas. Tahap yang terakhir adalah tahap 

memeriksa kembali pemecahan. Pada mulanya ketika diberikan tes, S1PT tidak menuliskan 

bagaimana ia memeriksa kembali pemecahan. Kemudian setelah dilakukan wawancara, S1PT 

dapat menjelaskan dengan baik bagaimana ia memeriksa kembali pemecahan dan menambahkan 

jawabannya seperti tampak pada Gambar 4 dan transkrip wawancara berikut:  

     Gambar 4 

 

 

 

Meskipun awalnya S1PT tidak tahu bagaimana cara melakukan tahap memeriksa kembali 

pemecahan, namun setelah dilakukan wawancara, S1PT dapat menjelaskan dengan disertai 

penulisan cara melakukan pengecekan jawaban yang tepat, sehingga S1PT dinyatakan telah 

melalui tahap memeriksa kembali pemecahan. 

Soal nomor 2 

Pada soal nomor dua, S1PT telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. 

Buktinya S1PT menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan benar 

dan lengkap sebagaimana terlihat dari Gambar 5 dan transkrip wawancara berikut:  

P : “Nah terus miss mau tanya, ini kamu sudah yakin 

jawaban kamu benar?” 

S : “Eemmm iya.” 

P : “Nah kalau sudah yakin jawaban kamu benar, beri tahu 

mis bagaimana cara kamu mengecek bawa jawaban kamu 

memang jawaban yang benar!” 

S : “Enggak tau.” 

P : “Hehehe hayo gimana? Pelan-pelan saja.” 

S : “ (berpikir) Hmmm.. Oh iya aku tahu, “Caranya itu, y nya 

dimasukin ke sini (mensubstitusikan nilai y).” 

P : “Kemana?” 

S : “Ke variabelnya ini (mesnsubstitusikan ke persamaan) . 

Makanya kalo pas ditambahin itu hasilnya min seratus 

empat puluh itu berarti jawabanya bener.” 

P : “Hmmm. Coba-coba tunjukan..mis mau lihat ya.” 

S : “Óh ya.. dimasukin ya.. sekalian x nya juga ngga?” 

P : “Terseraah kamu aja. Tunjukan bahwa jawaban kamu 

memang benar!” 

P : “Oke dari soal itu yang kamu pahami apa? Sebenarnya apakah 

yang ditanyakan dari soal? Ceritakan coba!” 

S : “Yang mau ditanyain itu kan,  baru diketahui di kandang itu 

ada dua puluh ekor sapi dan ayam.” 

P : “Ya Trus?” 

S : “Terus Kakinya empat puluh delapan.” 

P : “Kaki aja?” 

S : “Ya. Yang ditanya itu ayam yang didalam kandang sama kaki 

sapinya.” 
Gambar 5 
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Berdasarkan Gambar 5 dan transkrip wawancara terlihat bahwa S1PT benar-benar 

memahami soal nomor 2 dan mampu memaparkan semua informasi yang diperlukan untuk 

menjawab soal, dengan demikian S1PT dinyatakan telah melalui tahap memahami masalah. 

Selanjutnya tahap merencanakan pemecahan dapat dilihat pada Gambar 6 dan tanskrip  

wawancara berikut: 

 

 

                      Gambar 6 

Berdasarkan Gambar 6 dan transkrip wawancara, terlihat bahwa S1PT telah melakukan 

tahap merencanakan pemecahan dengan memisalkan sapi dengan variabel x dan memisalkan 

ayam dengan variabel y. S1PT juga telah merencanakan terlebih dahulu langkah-langkah yang 

akan digunakan dalam menyelesaikan soal nomor dua serta dapat membuat model matematika 

dengan benar. S1PT dapat menjelaskan proses terbentuknya model matematka yang dibuatnya. 

Selain itu, S1PT dapat menyelesaikan permasalahan dengan melakukan eliminasi dan substitusi, 

sehingga dengan demikian S1PT dnyatakan telah melalui tahap merencanakan pemecahan dan 

melakukan rencana pemecahan dengan baik. Tahap selanjutnya adalah tahap memeriksa kembali 

pemecahan. Pada Tahap ini, S1PT telah melakukan pengecekan jawaban seperti tampak pada 

Gambar 7 dan transkrip wawancara berikut: 

 
Gambar 7 

Berdasarkan Gambar 7 dan transkrip wawancara, tampak bahwa S1PT telah memahami 

bagaimana cara melakukan pengecekan jawaban dengan benar. S1PT dapat dinyatakan telah 

melalui tahap memeriksa kembali pemecahan meskipun S1PT baru menuliskan langkah 

pengecekan setelah dilakukan wawancara.  

Soal nomor 3 

Pada soal nomor tiga, S1PT telah memahami masalah yang diberikan dengan baik, 

namun S1PT tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. S1PT 

langsung melakuaan tahap Polya bagian “merencanakan pemecahan” dan tahap “ melakukan 

p : “Ketika membaca soal apakah kamu sudah 

memikirkan langkah apa yang akan digunakan 

untuk mengerjakan soal ini?” 

S : “Oh langkah-langkahnya? langkah-langkah-nya 

pertama nyari variabel sapi sama ayam, terus 

variabel kaki sapi sama kaki ayam. Kalo kaki sapi 

itu kan ngga diketahui kaki sapinya ada berapa kaki 

ayamnya ada berapa.. kita logika aja kaki sapi kan 

ada empat, kaki ayam ada dua.. jadi dibuatnya 4x 

dan kaki ayamnya ada dua jadi 2y sama dengan 48.” 

P : “O begitu.. jadi x sama y nya itu jadi sapi sama 

ayamnya?” 

S : “Iya.” 

P : “Trus kalo kakinya berarti?” 

S : “Kalo kakinya berarti nanti x nya dikali 4, y nya 

dikali 2 sama dengan 48.” 

P : “Kamu yakin bahwa jawaban kamu benar?” 

S : “Yakin.” 

P : “Coba tunjukan bagaimana cara kamu mengeceknya?” 

S : “x + y = 20, x nya itu ada 4, y nya itu ada 16 jadi 4 

tambah 16 sama dengan 20.” 
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rencana.” Meskipun demikian, S1PT dapat menjelaskan ketika dilakukan wawancara seperti 

tampak pada Gambar 8 dan transkrip wawancara berikut: 

 
                      Gambar 8  

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa S1PT telah melalui tahap memahami masalah untuk 

soal nomor 3. Tahap merencanakan pemecahan dan melakukan rencana juga telah dilakukan 

oleh S1PT seperti yang tampak pada Gambar 8, namun pada tahap melakukan rencana, S1PT 

dalam hal ini tidak sempurna, sebab S1PT tidak teliti ketika menyederhanakan model sehingga 

jawaban yang dihasilkan salah.  

2. Siswa Laki-Laki dengan Kemampuan Matematika Tinggi (S2LT) 

Soal nomor 1 

Pada soal nomor satu, S2LT telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. 

Buktinya S2LT menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan benar 

dan lengkap sebagaimana terlihat dari Gambar 9 berikut: 

 

 

             Gambar 9 

Berdasarkan Gambar 9 dan transkrip wawancara diatas, S2LT dinyatakan telah melalui 

tahap memahami masalah dengan baik. Tahap selanjutnya adalah tahap merencanakan 

pemecahan dan kemudian tahap melakukan rencana. S2LT telah melalui keduanya dengan baik 

seperti tampak pada Gambar 10 dan transkrip wawancara berikut: 

     

 

P : “Apa yang kamu ketahui dari soal ini?” 

S : “Ya seperti yang dikrtahui miss … umur ayah lima 

tahun lalu sama dengan dua kali umur anak lima 

tahun lalu .. ya pokoknya gitu.” 

P : “Nah berarti apa yang pertama kali dilakukan?” 

S : “Yang pertama kali dilakukan kita nentuin dulu 

umur ayah.. jadi umur ayah itu x dan umur anak itu 

y. Setelah itu dibuat persamaan dua variabelnya.” 

P : “Persamaan pertamanya?” 

S : “Persamaan pertamanya (x-5) +2(y-5) = 75.” 

P : “Nah apakah kamu mengerti makud dari soal tersebut? 

Coba boleh dijelaskan maksud dari soal tersebut? ” 

S : “Mudeng… Maksudnya itu apakah uang Budi ditambah 

uangnya Doni itu sudah cukup untuk membeli bola..terus 

yang dikrtahui itu besar uang Budi sama dengan dua kali 

uang Doni dikurangi lima ribu. Terus tiga kali uang Doni 

sama dengan dua kali ung Budi dikurangi seratus empat 

puluh  ribu.” 

P : “O gitu. Terus waktu kamu pertama kali membaca soal ini, 

apakah kamu sudah terpikirkan cara yang akan ditempuh untuk 

menyelesaikan soal ini?” 

S : “Sudah. Nanti disubstitusi dan eliminasi.” 

P : “Coba dijelaskan dan diceritakan langkah-langkah yang akan 

kamu tempuh untuk mengerjakan soal ini!” 

S : “O ya… jadi tinggal dimasuk-masukin ke rumus eliminasi terus 

nanti tinggal dikurangi. Nanti ketemu sendiri jawabanya.” 

P : “Lha ini kamu mbuat apa ini?” 

S : “Rumus eliminasi.” 

S : “Jadinya uang Budi sama dengan dua kali uang Doni  kurangi 

lima ribu .. jadinya x = 2y – 5000.” 

Gambar 10 
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Berdasarkan Gambar 10 dan transkrip wawancara, terlihat bahwa S2LT telah melakukan 

tahap Polya yaitu merencanakan pemecahan dengan memisalkan apa yang tidak diketahui 

dengan suatu variabel tertentu. Selain itu, S2LT juga mampu melakukan pemodelaan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan jawaban yang tepat, sehingga S2LT dapat 

dinyatakan telah melalui tahap merencanakan pemecahan dan melakukan rencana pemecahan 

dengan baik. Tahap selanjutnya adalah tahap memeriksa kembali pemecahan. Tahap ini juga 

dapat dilihat dari Gambar 10. Selain itu, bukti S2LT mampu melakukan tahap memeriksa 

kembali pemecahan dapat dilihat pada transkrip wawancara berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasakan transkrip waawancara dapat disimpulkan bahwa S2LT dinyatakan telah 

melalui tahap memeriksa kembali pemecahan dengan baik. 

Soal Nomor 2 

Pada soal nomor dua, S2LT telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. 

Buktinya S2LT menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan benar 

dan lengkap sebagaimana terlihat dari Gambar 11 berikut: 

    

 

Berdasarkan Gambar 11 tampak bahwa S2LT telah menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal dengan benar, sehingga S2LT dinyatakan telah melalui tahap 

memahami masalah dengan baik. Tahap selanjutnya adalah merencanakan pemecahan dan 

kemudian tahap melakukan  rencana pemecahan. Tahap tersebut dapat dilihat dari pekerjaan 

siswa pada Gambar 12 dan transkrip wawancara berikut: 

P : “Hmmm … Ini sudah yakin jawabanya bener? ” 

S : “Kayaknya bener.” 

P : “Terus jawabanya jadinya beraapa? “ 

S : “265.000 untuk yang uang Budi.” 

P : “Yakin? Coba dicek dulu!” 

S : “Yakin … Udah bener kok. ” 

P : “Yakin?” 

S : “Eh iya. Setelah di cek hasilnya 295.000 deng.” 

P : “Terus .. Satunya yang x nya?” 

S : “Ya berarti itu dimasukin 295.000 nya itu jawabanya. Emmm 150.000” 

P : “Terus bagaimana caranya mengecek kalau jwaban kamu ini memang 

benar-benar jawaban yang benar?” 

S : “Dicoba dimasukin di persamaan yang  tadi.” 

P : “Dari soal ini, apa saja sih yang diketahui dan yang 

ditanyakan?” 

S : “Yang diketahui dan yang ditanyakan ya ini mis.. 

kayak yang tertulis disini.. ini yang diketahui tu 

jumlah ayam dan sapinya ada 20.. Nah sapi sama 

ayamnya berapa-berapanya kan belum diketahui.. jadi 

ditulis kaya gini .. terus yang ditanya itu jumlah kaki 

sapinya didalam kandang.” 

P : “Kalau soal tipe ini. Coba ceritakan bagaimana cara kamu 

menyelusaikan ini!” 

S : “Langkah-langkahnya pake logika.” 

P : “Gimana itu pake logika? Coba dijelaskan.” 

S : “Ini tu nanti dibuat persamaan. X tu sapi, y tu ayam. Terus x + y 

=20. Terus kaki x kaki y sama dengan 48. Kaki yang x itu 16 dari 4 

x 4. Setiap sapi kan punya kaki 4. Sapinya ada 4 jadi 4 x 4 = 16” 

 Gambar 11 

 

Gambar 12 
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Gambar 13 

S2LT benar-benar memahami apa yang diketahui dari soal dan bagaimana cara 

menyelesaikannya. Buktinya, S2LS menggunakan cara estimasi dan dapat menjawab soal 

dengan benar, dengan memisalkan, memodelkan, mengeliminasi dan substitusi, sehimgga S2LT 

dinyatakan telah melalui tahap merencanakan peecahan dan melakukan rencana pemecahan. 

Tahap terakhir adalah tahap memeriksa kembali jawaban. Berdasarkan Gambar 12, tampak 

bahwa S2LT telah menuliskan pengecekan dengan baik, sehingga dengan demikian S2LT telah 

melalui tahap memeriksa kembali jawaban. Berikut merupakan transkrip wawancara S2LT tekait 

tahap memeriksa kembali jawaban: 

P : “ Terus bagaimana cara kamu melakukan pengecekan?” 

S : “ Dimasukin ke sini apakah nanti sudah betul apa belum (sambil 

mensubstitusikan hasil kedalam persamaan).” 

P : “Supaya jumlahnya ini ya 20?” 

S : “Iya supaya jumlahnya 20.” 

Soal Nomor 3 

Pada soal nomor tiga, S2LT telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. 

Buktinya S2LT menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan benar 

dan lengkap sebagaimana terlihat dari Gambar 13 berikut: 

                         

Berdasarkan Gambar 13 dan transkrip wawancara, tampak bahwa S2LT telah memahami 

apa yang diketahui dan apa yang diatnyakan dari soal nomor 3, sehingga dengan demikian S2LT 

dikatakan telah melalui tahap memahami masalah. Tahap selanjutnya yaitu tahap merencanakan 

pemecahan dan kemudian tahap melakukan rencana pemecahan dapat dilihat  pada Gambar 14 

dan transkrip wawancara berikut: 

 

             Gambar 14 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 14, tampak bahwa S2LT hanya menuliskan x + 2y - 2 = 75, S2LT 

tidak menghiraukan bahwa pada soal, untuk persamaan pertama, umur ayah dan anak yang 

diketahui adalah umur ayah dan umur anak lima tahun yang lalu, sehingga persamaan pertama 

P : “Nah kerika membaca soal ini apa yang pertama kali kamu 

bayangkan dari soal ini? Apa maksud dari soal ini? Apakah 

kamu memahaminya?” 

S : “Mudeng mis.. soal ini tu maksudnya disuruh nyari umur ayah 

.. tapi yang diketahuinya tu umurnya ayah lima tahun lalu 

terus ya gtu mis” 

P : “Oh begitu.” 

P : “Nah itu kamu pertama kali membaca soal ini langsung terbayang 

langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan itu 

apa? Atau belum?” 

S : “Pakai rumus perbandingan.” 

P : “O Pakai perbandingan. Coba boleh dijelaskan pekai perbandingan 

itu yang bagaimana ?” 

S : “Eh pakai eliminasi juga bisa.. “ 

P : “Pakai eliminai? Gimana?” 

S : “Yang pertama x + 2y – 2 = 75, terus yang kedua x - y + 3 = 30.  

Terus itu dielimiasi kan bisa langsung dikerjain. Terus nanti tinggal 

ditambahin, ketemu umur anaknya 14. Terus nanti ditambahin hasil 

umur ayahnya 6.”   



16 
 

dinyatakan salahm sehingga dengan demikian, S2LT dinyatakan tidak sempurna dalam 

melaksanakan tahap merencanakan pemecahan, sehingga dapat dipastikan untuk tahap 

selanjutnya, S2LT juga tidak mampu melaluinya. Hal ini juga dibuktikan dari jawaban siswa 

yang tidak masuk akal dimana umur ayah lebih muda dari umur anak. Profil pemecahan masalah 

siswa untuk S2LT dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3 

Profil Pemecahan Masalah  Siswa Petempuan dan Laki-Laki Berkemampuan  

Matematika Tinggi 

Tahap Pemecahan 

Masalah Oleh 

Polya 

Indikator Perempuan Laki-Laki 

1 2 3 1 2 3 

Memahami Masalah 
Siswa dapat menyebutkan informasi-informasi 

yang diberikan dari pernyataan yang diajukan. 
            

Merencanakan 

pemecahan 

Siswa memiliki rencana pemecahan masalah 

yang digunakan serta alasan penggunaannya. 
          X 

Siswa mampu menggunakan semua informasi 

penting pada soal 
          X 

Melakukan Rencana 

Pemecahan 

Siswa mampu menggunakan langkah-langkah 

secara teratur. 
          X 

Siswa dapat memecahkan masalah yang 

digunakan dengan hasil yang benar. 
    X       X 

Mmeriksa Kembali 

Pemecahan 

Siswa memeriksa kembali langkah pemecahan 

yang  digunakan.  
    X      X 

  

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa siswa laki-laki dan perempuan keduanya mampu 

melalui tahap memahami, merencanakan, melakukan rencana, dan memeriksa kembali 

pemecahan untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan untuk soal nomor 3, siswa laki-laki 

tidak mampu merencanakan masalah dikarnakan siswa laki-laki belum dapat membuat model 

matematika dengan benar, sehingga dapat dipastikan bahwa siswa tersebut belum dapat 

melakukan tahap selanjutnya untuk soal nomor 3. Sedangkan siswa perempuan melakukan 

kesalahan ketika menyederhanakan model matematika yang telah dibuat, sehingga dengan 

demikian siswa perempuan dinyatakan belum sempurna dalam melalui tahap “melakukan 

rencana.”   

3. Siswa Perempuan dengan Kemampuan Matematika Sedang (S3PS) 

Soal nomor 1 

Pada soal nomor satu, S3PS telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. Buktinya 

S3PS menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan benar dan 

lengkap sebagaimana terlihat dari Gambar 15 berikut: 

P : “Oke.. dari soal ini adakah yang tidak kamu pahami?” 

S : “Kalau ini … enggak.” 

P : “Paham semua? Kalau begitu jelaskan apa saja yang diketahui 

dari soal ini!” 

S : “Hmm.  Uang Budi dua kali uangnya Doni dikurangi lima 

ribu. Sedangkan uangnya Doni dua kali uang Budi dikurangi 

seratus empat puluh ribu.” 

P : “Hmm gitu ya… sekarang yang di tanyakan apa saja?” 

S : “Berapa uang Budi sekarang.” 

Gambar 15 
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Berdasarkan Gambar 15, S3PS benar-benar telah memahami permasalahan pada nomor 

1. Sehingga S3PS dinyatakan telah melalui tahap memahami masalah untuk soal nomor 1. Tahap 

merencanakan pemecahan dan tahap melakukan rencana pemecahan S3PS dapat dilihat pada 

Gambar 16 dan transkrip wawancara berikut: 

   

        

 

Mula-mula ketika S3PS diberikan pertanyaan apakah ia telah merncanakan cara yang akan 

digunakan untuk menjawab soal, S3PS menyatakan bahwa ia belum melakukan perencanaan. 

Setelah dilakukan wawancara mendalam, ternyata S3PS melakukan perencanaan. Mula-mula 

S3PS memikirkan terlebih dahulu akan seperti apa persamaan yang akan dibuatnya nanti, 

barulah S3PS membuat permisalan. Meskipun pada Gambar 16 S3PS memisalkan x dengan Budi 

dan y dengan Doni, namun setelah dilakukan wawancara, ternyata S3PS memahami bahwa x 

adalah uang Budi dan y adalah uang Doni. Tahap selanjutnya adalah tahap melakukan rnecana 

pemecahan. Pada tahap ini, S3PS telah melakukannya dengan baik pula. Hal ini dapat dilihat dari 

pekerjaan S3PS pada Gambar 17, S3PS mampu membuat model dan menyelesaikannya dengan 

menghasilkan jawaban yang tepat, dengan demikian, S3PS juga telah melalui tahap melakukan 

rencana untuk soal nomor 2. 

 

   

 

Berdasarkan Gambar 17 dan transkrip wawancara, terlihat bahwa S3PS belum dapat 

melakukan pemeriksaan kembali pemecahan dengan benar. Hal ini disebabkan S3PS tidak 

mengetahui bagaimana cara melakukan pemeriksaan jawaban, sehingga dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa S3PS belum melalui tahap memeriksa kembali untuk soal nomor 1.  

P : “Nah sekarang miss mau tanya, waktu pertama kali kamu membaca soal ini, 

apakah kamu langsung terbayang bagaimana cara menyelesaikannya? Yang 

kamu pikirkan itu apa untuk menyelesaikan soal ini?” 

S : “Sebetulnya sih belum.” 

P : “Belum dipikirkan dahulu mau menggunakan cara apa begitu?” 

S : “Sedikit terpikir-pikir.” 

P : “Bagaimana itu yang sedikit terpikir-pikir? Coba dijelaskan!” 

S : “Dijelaskan ininya saja ni?” 

P : “Iya dijelaskan.. atau langsung di kerjakan? Atau bagaimana?” 

S : “Pakai sistem SPLDV.” 

P : “O pakai SPLDV. Nah tapi kamu ketika mengarjakan ini memikirkan 

dahulu bagaimana cara mengerjakannya atau langsung mengerjakan?” 

S : “Untuk beberapa mikir. Ada yang langsung kerjakan.” 

P : “Caranya dipikirkan dulu ya? Sekarang coba dijelaskan bagaimana cara 

kamu mengerjakan! Coba dijelaskan mulai dari langkah yang pertama!” 

S : “Menentukan x – 2y = - 5000.” 

P : “Nah sekarang gimana cara kamu mengecek kalau jawaban kamu itu 

benar?” 

S : “Dicek ya?” 

P : “Bisa atau tidak di cek kalau jawaban kamu benar atau salah?” 

S : “Hitung ulang.” 

P : “Hitung ulang ya.. coba dijelaskan bagai mana itu hitung ulang!” 

S : “X - 2y= -5000, karena y udah ketemu langsung dikalikan y nya. X-2 

(150.000) = -5000.  Min 300.000 sama dengan min 5000. Emmm…” 

P : “Bagaimana?” 

S : “Belum tau caranya miss ....” 

Gambar 16 

Gambar 17 
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Soal nomor 2 

Pada soal nomor dua, S3PS telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. 

Buktinya S3PS menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan benar 

dan lengkap sebagaimana terlihat dari Gambar 18 berikut: 

  

Berdasarkan Gambar 18, tampak bahwa S3PS memahami apa yang diketahui dari soal 

sehingga dapat dikatakan bahwa S3PS telah melalui tahap memahami masalah untuk soal nomor 

2. Tahap selanjutnya yaitu tahap merencanakan masalah, melakukan rencana pemecahan, dan 

memeriksa kembali dapat dilihat pada Gambar 19 dan transkrip wawancara berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 19 dan transkrip wawancara diatas, tampak bahwa S3PS telah 

melakukan tahap merencanakan dan dan melakukan rencana pemecahan dengan baik. Buktinya 

S3PS dapat memperoleh hasil soal nomor 2 dengan benar, namun S3PS tidak melalui tahap 

memeriksa kembali pemecahan dikarenakan S3PS tidak mengetahui bagaimana cara melakukan 

pengecekan jawaban. 

Soal nomor 3 

Pada soal nomor tiga, S3PS belum memahami apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal. Berdasarkan Gambar 20, S3PS tidak menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal, melainkan langsung menjawab seperti yang tampak pada Gambar 

dan transkrip wawancara berikut: 

 

 

P : “Nah yang dimaksud dari soal ini itu apa? Yang dicari apa? 

Yang di ketahui apa? Coba diceritakan kembali maksud soal 

ini itu apa?!” 

S : “Mencari jumlah ayam yang ada di kandang, mencari kaki 

sapi yang ada di kandang.” Gambar 18 

P : “O gitu… Terus hasilnya?” 

S : “Hasilnya.. Tunggu … Hasil kaki sapinya 16” 

P : “O kaki sapinya 16.. Kalo kaki ayamnya?” 

S : “Kaki ayam … Jumlah kaki ayamnya …. O 

aku ngga ngitung kaki ayamnya.” 

P : “Ngga ngitung kaki ayamnya?” 

S : “Tapi … Jadi kaya ini kaki sapi tambah kaki 

ayam itu 48. Sedangkan kaki sapi jumlahnya 

udah ditemukan 16. Jadi jumlah kaki ayam itu 

didapet dari 48 dikurangi 16. Hasilnya dari itu 

kaki ayam.”  

 

Gambar 19 

P : “Oh gitu… Jadi kesimpulanya kaki 

sapinya dalam kandang itu ada?” 

S : “16.”  

P : “Terus ini jumlah ayam didalam 

kandangnya ada?” 

S : “16.” 

P : “Oke sekarang bagaimana cara kamu 

melakukan pengecekan terhdap 

jawabanmu?” 

S : “Nda tau caranya miss.” 
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  Gambar 20 

Berdasarkan Gambar 20, tampak bahwa S3PS tidak menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal. Setelah dilakukan wawancara mendalam, barulah terlihat bahwa 

S3PS tidak memahami permasalahan dalam soal nomor 3. Setelah dilakukan wawancara, S3PS 

tidak dapat menjelaskan apa yang diketahui dari soal, Sehingga dengan demikian S3PS 

dinyatakan belum melalui tahap memahami masalah, sehingga dapat dipastikan bahwa S3PS 

belum melalui tahapan Polya selanjutnya yaitu tahap merencanakan pemecahan, melakukan 

rencana dan memeriksa kembali pemecahan.  

4. Siswa Laki-laki dengan Kemampuan Matematika Sedang (S4LS) 

Soal nomor 1 

Pada soal nomor satu, S4LS telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. Buktinya 

S4LS menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan benar dan 

lengkap sebagaimana terlihat dari Gambar 21 dan transkrip wawancara berikut: 

             Gambar 21 

 

 

Berdasarkan Gambar 21 dan trasnkrip wawancara, tampak bahwa S4LS telah memahami 

masalah dengan menuliskan  apa yang diketahui dan apa yang ditanya secara lengkap, sehingga 

dengan demikian, S4LS dinyatakan telah melalui tahap memahami masalah.   

Tahap selanjutnya adalah tahap merencanakan pemecahan kemudian tahap melakukan 

rencana pemecahan. Tahap ini dapat dilihat pada Gambar 22, Gambar 23, Gambar 24 dan 

transkrip wawancara berikut: 

P : “Oke … Lanjut! Sekarang yang nomor tiga.” 

S : “Kalo ini.. Ini aku juga kurang mengerti aku sampek buat 

dua.” 

P : “Kurang mengerti mananya?“ 

S : “Karena yang pertama aku nggak yakin.. yang kedua juga 

belum terlalu yakin.” 

P : “Okeoke… sekarang coba di baca dulu soalnya!” 

P : “Nah sekarang …ini yang diketahui itu apa ? lalu tadi cara 

kamu mengerjakan ada dua, Sekarang jelaskan cara yang 

pertama dan jelaskan cara yang kedua! Yang pertama 

gimana?” 

S : “Yang dikrtahui tu ya umur-umur gitu mis.” 

P : “Sekarang dari soal ini yang diketahui tu apa aja sih? Coba dijelaskan!” 

S : “x + 2 y = - 5000.” 

P : “Itu apa itu … x + 2y = -5000?” 

S : “X itu tak bilang uang Budi, Y itu uang Doni.” 

P : “Terus apa lagi yang diketahui?” 

S : “Harga bola… Jadi harga bolanya  lima ratus ribu.” 

S : “Terus membentuk persamaan x sama dengan 2y kurang 5000. Itu 

persamaan pertama. Persamaan kedua, 3x = 2y - 140.000. ” 

P : “Hmmm gitu.. Nah waktu pertama kali kamu baca soal ini kamu udah 

tahu belum kamu mau menyelesaikannya menggunakan caraitu apa?” 

S : “Sudah tahu.. Kan ini judulnya SPLDV.” 

P : “Memang kenapa kalau SPLDV?” 

S : “Ya ngak papa … caranya gitu.” 

P : “Gitu gimana coba dijelaskan! ” 

S  “Ya pertama pokonya menentukan variabelnya yang ini.. Pokonya 

pertama pahami dulu artinya pertanyaan ini tu apa… Pertama cari uang 

Budi dan Doni.. Trus kan tahu pertnayaanya kaya gimana, terus langsung 

masukin ke persamaan.” 

   Gambar 22 

 

   Gambar 23 

 



20 
 

 

  

 

 

Berdasarkan Gambar dan transkrip wawancara diatas, tampak bahwa S4LS telah melalui 

tahap merencanakan pemecahan dengan baik. Buktinya S4LS melakukan permisalan dan 

pemodelan dengan benar. namun S4LS kurang teliti ketika menuliskan model matematika 

kedalam rumus eliminasi sehingga jawaban yang dihasilkan salah, sehingga dengan demikian 

S4LS dinyatakan belum melaui tahap melakukan rencana pemecahan, sehingga secara otomatis, 

S4LS dipastikan tidak melakukan tahap pemeriksaan kembali pemecahan untuk soal nomor 1. 

Soal nomor 2 

Pada soal nomor dua, S4LS telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. 

Buktinya S4LS menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan benar 

dan lengkap sebagaimana terlihat dari Gambar 25 dan transkrip wawancara berikut: 

 Gambar 25 

Berdasarkan Gambar 25 dan transkrip wawancara, tampak bahwa S4LS telah menuliskan 

semua kecukupan informasi yang dibutuhkan, dengan demikian, S4LS telah melalui tahap 

memahami masalah dengan baik. Tahap selanjutnya adalah tahap merenanakan pememecahan. 

dan dilanjutkan tahap melakukan rencana pemecahan. Tahap ini dapat dilihat pada Gambar 26 

dan transkrip wawancara berikut: 

 

 

 

                          

P : “O gitu.. Sekarang jelasin langkah pertama yang kau lakukan untuk 

mengerjakan soal ini!” 

S : “Yak kan Budi itu sama dengan x, Doni sama dengan y.. Biar gampang 

masukkin ini.. Besar uang Budi x sama dengan dibuat kalimat 

matematikanya yang ini. ” 

P : “O ya dibikin jadi?” 

S : “Dibikin jadi kalimat matematika .. Uang budi sama dengan dua kali uang 

Doni dikurangi 5000. Terus yang ini juga sama. Terus langsung ini 

pindah ruas, kaya bikin persamaan biasa langsung dipindah ruas juadi 

kaya gini. Jadi 2x-2y=-5000, Trus habs itu 2x-3y = 140.000.” 

P : “Terus?” 

S : “Ini langsung dimasukin aja terus dieliminasi ketemunya  y nya 135 ribu” 

P : “Dari soal ini adakah yang tidak dipahami?” 

S : “Tidak.. Sudah paham.” 

P : “Oke … Dari soal ini yang ditanyakan sebenarnya apa? 

S : “ Jumlah ayamnya, sama berapa kaki sapinya.” 

S : “ Jumlah ayamnya, sama berapa kaki sapinya.” 

P : “Jumlah ayam sama kaki sapinya?” 

S : “Iya … Pertama kita harus cari ini dulu … Sama kaya tadi kita 

harus tentuin dulu variabelnya.. Sapi jadi x, dan ayam jadi y. 

Terus habis itu langsung masukin ke persamaanya. x + y = 20, 

Terus ini jumlah semua kaki ayam dan sapi..Jumlah kaki sapi 

kan ada 4 berarti 4x tambah kaki ayam itu kan 2 jadi 2y sama 

dengan 48.” 

P : “Jadi empatnya itu karena kakinya 4, 2 nya karena kakinya 2?” 

S : “Heem.” 

P : “Terus dari kedua persamaan ini diapakan?” 

S : “Dieliminasi. Dieliminasi dulu terus nanti disubstitusi.” 

P : “Ketemunya?” 

S : “Ketemunya sapimya adalah 4 ekor, ayamnya adalah 16 ekor.. 

langsung masukin jadi jumlah ayam tu ada 16 ekor … Terus 

kalo mencari ini kan 4 berarti kali 4 karena jumlah kaki sapi .. 

Berarti jumlah kaki sapi ada 16. ” 

   Gambar 24 

 

Gambar 26 

Gambar 27 
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 Berdasarkan Gambar 26, Gambar 27 dan transkrip wawncara tampak bahwa S4LS telah 

melakukan tahap merencanakan dan melakukan rencana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

pemisalan dan pemodelan S4LS yang benar dan hasil yang diperoleh juga tepat. Selain itu, 

penjelasan S4LS pada transkrip wawancara menunjukan bahwa S4LS benar-benar memahami 

soal nomor 2. Tahap selanjutnya adalah tahap memeriksa kembali pemecahan. Pada tahap ini, 

S4LS juga telah melakukannya dengan baik seperti tampak pada Gambar 28 dan transkrip 

wawancara berikut: 

 

 

 

Soal nomor 3 

Pada soal nomor tiga, S4LS telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. 

Buktinya dapat dilihat pada transkrip wawancara berikut: 

P : “Sekarang dari soal ini ada yang binggung nda?” 

S : “Ngga… Tapi…” 

P : “Yaudah sekarang diceritakan dulu maksud soal ini tu apa?” 

S : “Yang ditanya umur ayah sekarang … Terus jumlah umur mereka. 

Terus persamaannya pertama ini ..” 

Meskipun S4LS tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditnyakan pada 

lembar jawabannya, namun berdasarkan transkrip wawancara, S4LS dinyatakan telah memlalui 

tahap memahami masalah. Tahap selanjutnya adalah tahap merencanakan pemecahan dan 

dilanjutkan  melakukan rencana pemecahan. Tahap tersebut dapat dilihat pada pekerjaan S4LS 

pada Gambar 29, Gambar 30, dan transkrip wawancara berikut: 

 Gambar 29 

  

 Gambar 30 

 

 

P : “Nah sekarang cara mengeceknya gimana kalau ini benar?” 

S : “Sama dengan yang nomor 1..” 

P : “Bagaimana?” 

S : “Ya dimasukan, 4 + 16 sama dengan 20, betul nggaa? Betul ..  

P : “Ini gimana ini ? Ceritain ini gimanacara jkamu membuat persamaan?!” 

S : “Ini salah.” 

P : “Salah?” 

S : “Sebentar tak baca soal lagi..” 

P : “Nah tadi kamu sudah baca soal lagi kan? Kira-kira apakah langkah yang 

kamu rencanakan untuk menyelessaikan ini? Coba ceritakan!” 

S : “Ini x dijadikan variabel… Sama kaya nomer satu sama dua. “ 

P : “Tunggu .. ini kok bisa tiba-tiba x + y …? X nya tu apa to sebenernya?” 

S : “Jadi gini .. Dari sini.. Pokonya ini pertama persamaan awalnya tu ini“ 

P : “tunggu ini yang  jadi x itu apa yang jadi y itu apa?” 

S : “Kebalik ya aku ya …?” 

P : “Coba dijelasin dulu ini x nya itu apa y nya itu apa!” 

S : “Yang jadi x nya itu harusnya ayah.. yang jadi y itu anak…” 

P : “Berarti ini artinya ayah 5 tahun yang lalu sikurangi anak lima tahun yang 

lalu sama dengan 75 gitu ya? Yakin?”    

S : ”Iya yakin. Terus ini juga persamaan 2... ini x kan tiga tahun kedepan to 

jadi ditambah 3 ..Terus masuk kesini .. jadinya x + y + 3 … Terus 3 nya 

pindah ruas..Persamaanya jadinya gini … x + y = 24.. Terus dieliminasi.. 

terus di substitusi.” 

P : “Terus kesimpulannya apa?” 

S : “Kesimpulannya .. ya ini ketemu umur ayah .. tapi ini kok ketuker?” 

P : “Nah tunggu … Umur ayah berapa menurutmu?” 

S : “Umur ayah harusnya 61 … tapi karena ini beda .. Jadinya 61 tadi tua 

anaknya .. Hehehehe.” 

Gambar 30 
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Berdasarkan Gambar 4.29, tampak bahwa S4LS teleh melakukan tahap perencanaan 

pemecahan pada soal nomor 3. Meskipun demikian. tahap yang dilaksanakan belum sempurna 

karena S4LS salah dalam membuat permodelan. S4LS tidak memahami bagaimana cara 

membuat pemodelan untuk umur ayah dan anak lima tahun yang lalu. Selain itu, pada transkrip 

wawancara tampak bahwa S4LS melakukan pergantian permisalan yang tadinya x sebagai umur 

anak diubah menjadi umur ayah, Sehingga dengan demikian, S4LS dinyatakan belum melalui 

tahap merencanakan pemecahan, sehinga dapat dipastikan bahwa S4LS belum melalui tahap 

melaksanakan rencana pemecahan dan memeriksa kembali pemecahan. Berikut merupakan 

prodil pemecahan masalah S4LS: 

Tabel 4 

Profil Pemecahan Masaalah Siswa Perempuan dan Laki-Laki Berkemampuan  

Matematika Sedang 
Tahap Pemecahan 

Masalah Oleh Polya 

Indikator Perempuan Laki-Laki 

1 2 3 1 2 3 

Memahami Masalah 
Siswa dapat menyebutkan informasi-informasi yang 

diberikan dari pernyataan yang diajukan. 
    X       

Merencanakan 

pemecahan 

Siswa memiliki rencana pemecahan masalah yang 

digunakan serta alasan penggunaannya. 
    X     X 

Siswa mampu menggunakan semua informasi penting 

pada soal 
    X     X 

Melakukan Rencana 

Pemecahan 

Siswa mampu menggunakan langkah-langkah secara 

teratur.. 
    X     X 

Siswa dapat memecahkan masalah yang digunakan 

dengan hasil yang benar. 
    X X   X 

Mmeriksa Kembali 

Pemecahan 

Siswa memeriksa kembali langkah pemecahan yang  

digunakan.  
X X X X   X 

  

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa siswa laki-laki tidak mampu melalui tahap 

melakukan rencana dikarenakan tidak teliti ketika menuliskan model ke dalam rumus eliminasi, 

sehingga dapat dipastikan siswa laki-laki juga tidak mampu melalui tahap memeriksa kembali 

pemecahan, sedangkan siswa perempuan tidak dapat melalui tahap memeriksa kembali. Hal ini 

disebabkan siswa tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pemeriksaan kembali terhadap 

jawaban. Selain itu, siswa perempuan juga tidak dapat memahami permasalahan untuk soal  

nomor 3, sehingga dapat dipastikan siswa perempuan belum melalui tahapan selanjutnya untuk 

soal nomor 3.  

5. Siswa Perempuan dengan Kemampuan Matematika Rendah (S5PR) 

Soal nomor 1 

Pada soal nomor satu, S5PR telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. Buktinya 

S5PR menuliskan apa yang dikethui dari soal dengan benar sebagaimana terlihat dari Gambar 31 

berikut:  

P : “Coba dari soal ini apa yang kamu pahami?’’ 

S : “Kan harga bola kan 500.000. kan uang Budi dua kali uang Doni. 

Berarti uang Budi .. e uang Doni itu .. (diam bingung).” 

P : “Coba soalnya dibaca lagi.. di kerjakan dulu saja!’’ 

P : “Nah dari soal yang sudah kamu baca tadi, apa yang kamu pahami?” 

   Gambar 31 
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Berdasarkan Gambar 31 dan transkrip wawancara, tampak bahwa S5PR belum melalui 

tahap memahami dengan baik. Hal ini tampak dari transkrip yang menyatakan keraguan siswa 

dalam menjawab soal nomor 1. Tahap selanjutnya adalah tahap merencanakan pemecahan. 

Bedasarkan Gambar 31 tampak bahwa S5PR telah membuat permisalan dengan baik, yaitu x 

sebagai uang Budi dan y sebagai uang Doni, namun S5PR tidak dapat mengubah masalah nyata 

kedalam model matematika. Jadi S5PR belum melalui tahap merencanakan, melakukan rencana, 

dan memeriksa kembali pemecahan dengan benar untuk soal nomor 1. 

Soal nomor 2 

Pada soal nomor dua, S5PR telah memahami masalah yang diberikan dengan baik. 

Buktinya S5PR menuliskan apa yang dikethui dari soal dengan benar sebagaimana terlihat dari 

Gambar 32 berikut:  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 32 dan transkrip wawancara diatas, terlihat bahwa S5PR mampu 

menyebutkan  apa yang ditanya dan diketahui dari soal nomor 2, sehingga dengan demikian, 

S5PR dinyatakan telah melalui tahap memahami masalah dengan baik. Tahap selanjutnya adalah 

tahap merencanakan pemecahan. Pada tahap ini, berdasarkan Gambar 32 terlihat bahwa S5PR 

telah membuat permisalan dengan baik, yaitu memisalkan x dengan sapi dan y dengan ayam. 

S5PR tidak sempurna dalam melakukan tahap merencanakan pemecahan dikarenakan S5PR 

melakukan kesalahan dalam membuat model matematika. Kesalahan yang dilakukan subjek 

dikarenakan subjek tidak mengetahui bagaimana cara membuat model matematika untuk soal 

nomor 2. Hal ini sangat tampak jelas terlihat pada transkrip wawancara dimana S5PR mengalami 

kesalahan konsep saat menjelaskan model yang dibuat, dengan demikian dapat dipastikan S5PR 

belum melalui tahap merencanakan pemecahan, sehingga S5PR juga belum melalui tahap 

melakukan rencana, dan memeriksa kembali pemecahan.  

S : “Pertama masih bingung, soalnya kalo di catetan kan yang di carik x 

sama y nya dulu.. nah disini uang Budi sebagai x dan uang Doni 

sebagai y.. tapi ada yang ndak dipahami… yang besar uang Budi sama 

dengan 2 kali uang Doni dikurangi 5000.. uang Doninya itu berapa?” 

P : “heem.. masih bingung uang Doninya itu berapa?” 

S : “ Iya masih bingung.. uang Doninya itu berapa.” 

P : “Nah setelah membaca soal ini, apa yang kamu bayangkan 

pertama kali untuk mengerjakan soal ini?” 
S : “Cari x sama y nya dulu.” 
P : “Terus?” 
S : “Terus.. diketahui jumlah ayam dan sapi 20 ekor .. jumlah kaki 

ayam dan sapi 48.. yang ditanya berapa jumlah ayam 

dikandang dan berapa jumlah kaki sapi dalam kandang..” 
P : “Nah terus setelah kamu menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan, terus bagaimana cara kamu membuat 

persamaan ini?” 
S : “10x tambah 24 y…” 
P : “Ini kenapa dapat 10 x?” 
S : “10 x itu dari 20 ekor … sedangkan ada 2 jenis hewan .. sapi 

dan ayam .. jadi 20 nya dibagi 2 sama dengan 10x. jadi sapinya 

10 dan ayamnya 10 y. ” 
P : “O begitu … lalu jawabanya?” 
S : “Hehehe belum ketemu jawabanya.” 

Gambar 32 
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Soal nomor 3 

Pada soal nomor tiga, S5PR tampak belum menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal sebagaimana terlihat dari Gambar 33 berikut:  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan transkrip wawancara diatas, tampak bahwa S5PR tidak dapat memahami apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, sehingga dapat dikatakan bahwa S5PR belum 

melalui tahap memahami masalah, sehingga dapat dipastikan S5PR belum melalui tahap 

merencanakan, melakukan, dan memeriksa kembali pemecahan untuk soal nomor 3.  

6. Siswa Laki-laki dengan Kemampuan Matematika Rendah (S6LR) 

Soal nomor 1 

Pada soal nomor satu, S6LR tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal seperti tampak pada Gambar 34 berikut: berikut: 

 

 

P : “Oh gitu, jadi menurut kamu harusnya diketahui uang salah satuya itu berapa?”  

S : “Iya miss.” 

P : “Jadi kalok gitu menurut kamu, dari soal init u yang diketahui dan yang ditanyakan tu apa?” 

S : “Yang ditanyakan tu sebenarnya salah satu uang Budi atau kalau nggak salah selisihya uang Budi 

dan Doni.”  

P : “O begitu. Terus yang dketahui tu apanya?” 

S : “Yang diketahui tu sebuah bola seharga 500.000 juga sama dengan uang Doni dua kali uang Budi 

dikuragi 5000.  Sedanglan tiga kali uang Doni sama dengan uang Budi dikurangi 140.000.” 

P : “Nah terus waktu pertama kali membaca soal ini, apakah sudah terbayang langkah yang kamun 

gunakan untuk mengerjakan tu gimana?” 

S : “ Belum miss.. ini susah sekali o soalnya miss..” 

P : “Belum punya bayangan?” 

S : “Belum miss...” 

P : “Berarti sudah tahu ya yang dimaksud apa? Sekarang cara kamu 

menyesaikan coba dijelaskan!” 
S : “Ayah sama dengan 75 dikurangi 5 sama dengan 70. 70 dibqgi 2 

sama dengan 35.. jadi umur ayah 35 tahun. ” 
P : “Lha ini dapat 75 tahun dari mana?” 
S : “Jumlah umur ayah dan umur anak kan 75.. 5 tahun yang lalu jadi 

dikurangi 5. Terus 2 kali umur anak jadi dibagi 2.” 
P : “Hmm . Terus kalau yang ini? (Persamaan ke 2) ” 
S : “Anak sama dengan 35 kurang 30 sama dengan 5. 30 kan selisih 

umur mereka tiga tahun yang akan datang.  Sedangkan yang 35 dari 

umur ayah yang sekarang ” 
P : “O begitu.. jadi jawabanya berapa?” 
S : “Umur ayah 35 dan umur anak 5 tahun.” 

P : “Nah dari soal ini, apakah ada yang tidak kamu 

pahami?” 

S : “Ya mis.. yang ndak di pahami tu … Budi tu sama 

dengan 2 kali uang Doni tu berapa ya miss? Kok ngga 

diketahui ya mis ya ..Pertamanya itu kok langsung di 

kurangi 5000 miss? ” 

P : “Kamu yang bingung tu yang dimananya?” 

S : “Yang besar uang Budi sama dengan dua kali uang 

Doni dikurangi 5000 miss. Itu kan seharusnya 

diketahui dulu uang salah Budi atau uang salah 

satunya Doni.” 

Gambar 34 

Gambar 33 
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Berdasarkan gambar 33 dan transkrip wawancara, tampak bahwa S6LR tidak memahami 

permasalahan pada soal nomor 1. Meskipun S6LR dapat menyebutkan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dengan benar, namun S6LR tidak benar-benar memahami soal. Menurut 

S6LR, ia baru dapat mengerjakan soal jika nilai uang salah satu dari Budi atau Doni diketahui, 

sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa S6LR belum dapat memahami soal dengan 

baik, sehingga untuk tahap selanjutnya dipastikan S6LR belum dapat melaluinya. 

Soal nomor 2 

Berdasarkan Gambar 35, tampak bahwa S6LR tidak menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal.  

                   Gambar 35 

P : “Hmm lha yang diketahuinya itu apa?” 
S : “Yang diketahuinya itu jumlah sapi dan ayam tersebut ada 20 ekor. Sementara julah kaki sapi dan 

ayam ada 48.” 

Berdasarkan transkrip wawancara, tampak bahwa S6LR belum memahami apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan sehingga dapat disimpulkan bahwa S6LR belum melalui 

tahap memahami masalah dengan baik, sehingga untuk tahap selanjutnya tidak dapat dilakukan 

amnalisis. 

Soal nomor 3 

Pada soal nomor 3, tampak bahwa S6LR belum menulisakan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan seperti tampak pada Gambar 36 berikut: 

 

           Berdasarkan gamabar 36 dan transkrip wawancara, terlihat bahwa S5LR belum 

memahami masalah yang terdapat pada soal nomor 3. Hal ini terlihat dari transkrip wawancara 

dan Gambar 36 yang menunjukan bahwa S6LR belum menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan baik. Selain itu S6LR menganggap bahwa untuk mengerjakan soal, 

seharusnya umur salah satu dari ayah dan anak diketahui, sehingga dengan demikian S6LR 

dinyatakan belum melalui tahap merencanakan pemecahan, sehingga untuk tahap selanjutnya 

dapat dipastikan bahwa S6LR belum dapat melaluinya. 

P : “Dari soal ini adakah yang tidak kamu mengerti? 
Atau tidak dipahami?” 

S : “Sudah paham miss.” 
P : “Sudah paham semua? Coba kalau sudah 

paham.. apa yang diketahui dan ditanyakan dari 
soal itu?” 

S : “Yang  ditanyakan itu nganu miss.. hitunglah 
jumlah ayam didalam kandang.. jumlah ayam ada 
12 ayam .. dan hitunglah jumlah kaki sapi 
didalam kandang. . itu ada 24 kaki.   

S : “Dari soal ini adakah yang tidak dipahami atau tidak 
dimengerti?” 

P : “Ada mis..” 
P : “Yang mana?” 
 : “Seharusnya umur ayah itu diketahui terlebih dahulu 

.. kalo enggak umur anak lima tahun yang lalu.”  
 : “O jadi gitu .. harusnya diketahui dulu salah satu 

umurnya?” 
S : “Iya miss.” 
P : “Berarti dari sini yang diketahui belum ada gitu?” 

Gambar 36 
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Tabel 5 

Profil Pemecahan Masaalah Siswa Perempuan dan Laki-Laki Berkemampuan  

Matematika Rendah 

Tahap Pemecahan 

Masalah Oleh Polya 

Indikator Perempuan Laki-Laki 

1 2 3 1 2 3 

Memahami Masalah 
Siswa dapat menyebutkan informasi-informasi yang 

diberikan dari pernyataan yang diajukan. 
X   X X X X 

Merencanakan 

pemecahan 

Siswa memiliki rencana pemecahan masalah yang 

digunakan serta alasan penggunaannya. 
X X X X X X 

Siswa mampu menggunakan semua informasi penting 

pada soal 
X X X X X X 

Melakukan Rencana 

Pemecahan 

Siswa mampu menggunakan langkah-langkah secara 

teratur.. 
X X X X X X 

Siswa dapat memecahkan masalah yang digunakan 

dengan hasil yang benar. 
X X X X X X 

Mmeriksa Kembali 

Pemecahan 

Siswa memeriksa kembali langkah pemecahan yang  

digunakan.  
X X X X X X 

 

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa siswa laki-laki berkemampuan matematika 

rendah tidak dapat melakukan semua tahapan polya dengan sempurna.  

 

KESIMPULAN 

1. Siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan matamatika tinggi, keduanya dapat 

memahami masalah, merencanakan pemecahan, melakukan rencana pemecahan, dan 

memeriksa kembali pemecahan. Namun siswa laki-laki melakukan kesalahan ketika 

membuat pemodelan untuk soal nomor 3 dikarenakan kurang memahami soal. Sedangkan 

siswa perempuan kurang teliti ketika menyederhanakan model dan pemeriksaan yang 

dilakukan kurang menyeluruh untuk soal nomor 3. 

2. Siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan matematika sedang, keduanya dapat melalui 

tahap memahami masalah dan merencanakan pemecahan. Namun siswa laki-laki belum 

melakukan tahap “melakukan rencana” dan memeriksa kembali dikarenakan kurang teliti 

saat menyederhanakan model dan belum melakukan pemeriksaan karena pengecekan 

jawaban kurang menyeluruh sehingga jawaban masih kurang tepat. Sedangkan siswa 

perempuan belum dapat melakukan pengecekan karena tidak mengetahui bagaimana cara 

melakukan pengecekan jawaban. 

3. Siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan matematika rendah keduanya tidak dapat 

melakukan tahapan Polya.  

SARAN 

1. Bagi Guru 

 Guru diharapkan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk 

menciptakan suatu model pembelajaran yang efektif bagi peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan matematika 

siswa dan perbedaan gender. 
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 Guru hendaknya memberikan banyak latihan soal pemecahan maslalah agar siswa 

terbiasa mengerjakan soal pemecahan masalah.  

 Guru hendaknya membiasakan siswa untuk mengerjakan soal pemecahan masalah 

terutama pada materi SPLDV  dengan menerapkan langkah-langkah Polya sehingga 

siswa terbiasa untuk berpikir secara runtun dan dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan teliti. 

2. Bagi siswa  

 Siswa hendaknya memperbanyak intensitas latihan soal pemecahan maslah agar terbiasa 

dalam mengerjakan soal. Bagi siswa yang masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal hendaknya memperbanyak latihan soal dengan menuliskan apa yang 

diketahui, apa yang ditanya, merencanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali agar 

lebih mudah dalam memahami dan menyelesaikan soal.  

3. Bagi penelitian lain 

 Peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar dalam melakukan penelitian 

tindakan kelas ataupun penelitian lainnya. 
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