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PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan mata pelajaran matematika yang dimuat dalam Standar Isi Mata 

Pelajaran Matematika SMP pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 adalah agar siswa 

mampu memecahkan masalah matematika yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh (Depdiknas, 2006). NCTM menyatakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan fokus dari pembelajaran matematika, karena pemecahan masalah merupakan 

sarana untuk mempelajari ide dan keterampilan matematika (Walle, 2008). Siswono 

(2008:35) mengartikan pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya invidu untuk 

merespon atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu jawaban atau metode 

jawaban belum tampak jelas. Polya (1973) membagi menjadi 4 langkah penyelesaian 

pemecahan masalah antara lain: 1)memahami masalah, 2) merencanakan pemecahan 

masalah, 3) melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan 4) memeriksa kembali solusi 

yang diperoleh. Pemecahan masalah mendorong siswa untuk mendekati masalah autentik, 

dunia nyata dengan cara sistematis (Jacobsen, Eggen, dan Kauchak, 2009: 255).  

Materi pemecahan masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan nyata salah satunya 

adalah Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). SPLDV ini mulai diberikan 

pada jenjang SMP dengan kompetensi dasar yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan persamaan linear dua variabel. Materi SPLDV ini diharapkan sudah dikuasai 

dengan baik oleh siswa pada saat berada di tingkat SMP. Hal itu dikarenakan materi 

SPLDV kembali dan dilanjutkan pada tingkat SMA/SMK kelas X dengan kompetensi 

dasar yaitu mendeskripsikan konsep sistem persamaan linear dua dan tiga variabel serta 

pertidaksamaan linear dua variabel dan mampu menerapkan berbagai strategi yang  

efektif dalam menentukan himpunan penyelesaiannya serta memeriksa kebenaran 

jawabannya dalam pemecahan masalah matematika. 

Namun, pada hasil Ujian Nasional Tingkat SMP tahun ajaran 2015/2016 pada 

indikator soal tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 

linier dua variabel diperoleh persentase penguasaan materi hanya 57,17%. Hasil rendah 

juga masih ditemukan pada siswa SMA, dengan hasil Ujian Nasional siswa tingkat SMA 

tahun ajaran 2015/2016 materi SPLDV pada program studi Bahasa, IPA, IPS secara 

berturut-turut yaitu 51,53%, 70,74%, 62,24%. Selain itu, Prizka Yulina Avinda Lisca 

(2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tipe-Tipe Kesalahan Pada 

Penyelesaian Soal Cerita Sistem Persamaan Linier Dua Variabel Pada Siswa Kelas VIII 



SMP Kristen 02 Salatiga” menemukan kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh 

siswa yaitu kesalahan menyelesaikan rencana penyelesaian dengan persentase 32,47%, 

27,27% pada kesalahan siswa dalam mengecek (melihat) hasil yang telah diperoleh dan 

kesalahan menginterpretasikan jawaban dengan soal persentase sebesar 20,78%. 

Upaya yang dapat dilakukan guna mengurangi tingkat kesalahan yang dilakukan 

siswa dengan pemberian scaffolding. Hartman (2002) menyatakan, scaffolding membantu 

kegagalan siswa dalam perkembangan kognitif, keberuntungan diri, dan menghargai diri; 

dan kekurangannya adalah kadang-kadang siswa kurang percaya diri menyelesaikan 

tugas-tugasnya bila bantuan dikurangi/dihilang. Suwangsih, dkk (2006: 115) mengatakan 

bahwa scaffolding merupakan bantuan-bantuan yang diberikan kepada siswa untuk 

belajar dan memecahkan masalah. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, memberikan 

contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri. 

Anghileri (2006) mengusulkan  tiga  hierarki  dari  penggunaan  scaffolding yaitu  Level 

 1 – Enviromental  Provisions, bantuan yang diberikan guru dalam menyiapkan 

lingkungan belajar siswa (classroom organization) diantaranya membentuk kelompok 

(peer collaboration), mengatur tempat duduk (sequencing and pacing), dan memberikan 

tugas terstruktur (structured task). Level 2 – Explaining (menjelaskan), reviewing 

(memeriksa kembali), and  restructuring (membangun kembali pemahaman), yaitu 

menyederhanakan sesuatu yang abstrak agar dapat dipahami siswa dan Level 3  – 

Developing Conceptual Thinking, guru mengarahkan siswa untuk meningkatkan daya 

pikir konseptual dengan cara siswa dilibatkan dalam wawancara guna meningkatkan daya 

pikirnya.  

Menurut penelitian yang dilakukan Yusri Hartutik, dkk (2013) dengan judul “Proses 

Scaffolding Berdasarkan Diagnosis Kesulitan Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah 

Pertidaksamaan Kuadrat Dengan Menggunakan Mapping Mathematics”. Hasil penelitian 

yang dipaparkan  bahwa kesulitan siswa dalam  menyelesaikan masalah pertidaksamaan 

kuadrat dapat berkurang setelah dilakukan scaffolding sesuai keperluan masing-masing 

siswa. Penelitian lainnya yang dilakukan Ria Rahmawati Pramatasari (2013) dengan judul 

“Penelusuran Kesalahan Siswa dan Pemberian Scaffolding Dalam Menyelesaikan Bentuk 

Aljabar”. Hasil penelitiannya yaitu kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

operasi bentuk aljabar berupa kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural. Upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan tersebut adalah dengan memberikan 



scaffolding. Scaffolding yang diberikan berada pada level 2 dari level yang dikemukakan 

Anghileri (2006), yaitu explaining, reviewing dan restructuring. 

  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan dengan 

pemberian scaffolding terkait pemecahan masalah SPLDV. Teknik pengambilan subjek 

menggunakan teknik purposive sampling, dimana subjek dipilih berdasarkan kriteria 

tertentu.  Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah 3 siswa kelas VIIIH SMP 

Negeri 2 Salatiga yang paling banyak melakukan kesalahan pada uji tes pemecahan  

masalah terkait materi SPLDV serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Peneliti 

melakukan uji tes pemecahan masalah dengan memberikan soal pemecahan masalah 

terkait SPLDV sebanyak 3 butir soal. Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti 

itu sendiri. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

dan instrumen pendukungnya adalah soal uji pendahuluan, pedoman scaffolding, soal uji 

yang serupa setelah pemberian scaffolding, dan tape recorder. Data diperoleh melalui 

lembar jawaban siswa yang  telah dikerjakan pada saat uji tes pendahuluan, rekaman 

wawancara subjek penelitian bersamaan dengan proses scaffolding, serta lembar jawaban 

siswa setelah pemberiann scafffolding. Adapun instrumen soal tes pemecahan masalah 

dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Instrumen soal tes pemecahan masalah 

No 

soal 
Soal 

1 

Tarif parkir untuk mobil (roda 4) di Malioboro adalah Rp2000,00 dan untuk sepeda 

(roda 2) adalah RP500,00. Pada suatu hari, di halaman parkir Malioboro, Pak Dirga 

menghitung banyak roda kendaraan ada 336 dan uang yang diperoleh dari pembayaran 

parkir sebanyak Rp143000,00. Berapa banyak mobil dan sepeda yang ada di halaman 

parkir Malioboro? 

2 
Pak Lutfi mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan keliling 60 meter. 

Panjangnya lebih 6 meter dari lebarnya. Berapa luas kebun milik Pak Lutfi? 

3 

Selisih usia Ibu dan Dini adalah 26 tahun. Lima tahun yang lalu jumlah usia keduanya 

adalah 34 tahun. Berapa usia mereka masing-masing sekarang? Berapa usia mereka tiga 

tahun yang akan datang? 

 

PEMBAHASAN 

 Hasil dalam  penelitian  ini berupa deskripsi pemberian scaffolding dalam mengatasi 

kesalahan  siswa dalam memecahkan masalah terkait sistem persamaan linear dua 

variabel. Berikut akan dipaparkan deskripsi penerapan scaffolding secara terperinci untuk 

setiap subjeknya. 

A. Subjek J 



Pada soal nomor 1 subjek J tidak melakukan tahap memahami masalah hal ini telihat 

dari jawaban subjek J yang tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan soal 

nomor 1. Melalui wawancara mendalam subjek J sudah memahami soal nomor 1 

sehingga tidak ada scaffolding yang diberikan pada tahap ini. Hal ini dibuktikan dengan 

subjek J mampu menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan soal nomor 1.  

Selain itu, subjek J juga tidak melakukan pengecekan kembali terhadap jawaban yang 

telah diperolehnya. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan subjek beserta scaffolding yang 

dilakukan. 

Uji tes pemecahan masalah (memeriksa kembali) 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (memeriksa 

kembali) 

Soal nomor 1 (memeriksa kembali) scaffolding 

tahap explaining 

P : Apa kamu melakukan pemeriksaan 

terhadap jawabanmu itu? 

J : Hehe.. enggak diperiksa 

P : Dari soal itu yang ditanyain kan 

banyaknya mobil sama banyaknya 

sepeda. Lha tadi kan udah dimisalin, 

terus ketemu banyak mobil sama 

sepedanya. Nah, coba sekarang 

banyaknya mobil sama sepeda nya itu 

dimasukin ke persamaan yang pertama 

sama yang kedua. Jadi, persamaan 

pertama tadi kan 2000𝑥 + 500𝑦 =
143000, 𝑥 nya kan 59 sama 𝑦 nya 50 

berarti 2000 dikali 59 ditambah 500 

dikali 50 sama dengan berapa ini?  
 

Gambar 1 Transkip wawancara 1 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek J untuk mengatasi kesalahannya dalam 

memeriksa kembali yaitu tahap explaining. Pada tahap explaining terlihat dalam transkip 

wawancara bahwa subjek diberi penjelasan untuk memasukan nilai x (mobil) dan y 

(sepeda) ke persamaan.  

Pada soal nomor 2 subjek J tidak menuliskan jawabannya pada tahap memahami 

masalah hal ini terlihat dari jawaban subjek J yang tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan soal nomor 2. Melalui wawancara mendalam subjek J sudah memahami 

soal nomor 2 sehingga tidak ada scaffolding yang diberikan pada tahap ini. Hal ini 

dibuktikan dengan subjek J mampu menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan soal 

nomor 2.  

Selain itu, terdapat kesalahan yang dilakukan subjek J dalam merencanakan dan 

melaksanakan pemecahan masalah. Berikut dipaparkan kesalahan yang dilakukan subjek 

J beserta scaffolding yang dilakukan. 

 

Soal nomor 2 (merencanakan pemecahan 

masalah) scaffolding tahap explaining 



Uji tes pemecahan masalah (merencanakan dan 

melaksanakan pemecahan masalah) 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (merencanakan dan 

melaksanakan pemecahan masalah) 

P : Rencananya gimana? 

J : Emm.. Gatau.. Ya masih ragu..  

P : Okey, dari soal ini kan yang 

diketahui itu keliling kebun pak 

Lutfi berbentuk persegi panjang 

, besarnya kan 60 meter, terus 

panjangnya lebih 6 meter dari 

lebarnya. Nah, rumus keliling 

persegi panjang itu apa?  

J : Rumus keliling itu 2 x (𝑝 + 𝑙)  

P : Nah yang diketahui kan 

kelilingnya berarti 60 = 2 x 

(𝑝 + 𝑙) , nah kalo 

didistrubutifkan jadinya apa? 2 

dikali 𝑝 berapa? terus 2 dikali 𝑙? 

J : Emm.. 2𝑝 sama 2𝑙 
P : Berarti kelilingnya? 60 sama 

dengan? 

J : 60= 2𝑝 + 2𝑙 
Scaffolding tahap restructuring 

P : Nah, tadi kan 𝑝 sama dengan 6 

ditambah  , berarti kalo mau 

dibentuk kayak yang persamaan 

pertama tadi gimana?  𝑙 nya 

diapain ni? 

J : Emm.. dipindah ruas 

P : Ketemu persamaan dua nya? 

J : 𝑝 − 𝑙 = 6 
 

Soal nomor 2 (melaksanakan pemecahan 

masalah) scaffolding tahap developing 

conceptual thinking 

P : Coba diingat-ingat, yang tadi 

kamu ngerjain itu lo? Elii..?? 

J : Eliminasi 

Scaffolding tahap reviewing 

P : Nah, udah ketemu panjang sama 

lebarnya, yang ditanyai di soal 

tadi kan Luas, berarti gimana? 

J : 𝐿 = 𝑝 x 𝑙, jadi 18 x 12 = 216  

(siswa membenarkan jawaban) 

P : Okey, satuannnya? 

J : m
2
  

P : Jadi, Luas kebun pak Lufi 

berapa? 

J : 216 m
2
 

 

Gambar 2 Transkip wawancara 2 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek J untuk mengatasi kesalahannya dalam 

merencanakan pemecahan masalah yaitu tahap explaining dan restructuring. Pada tahap 

explaining terlihat dalam transkip wawancara bahwa subjek diberi penjelasan dan 

petunjuk dalam menyusun persamaan apabila yang diketahui keliling bangun datar 

persegi panjang. Pada tahap restructuring terlihat dalam transkip wawancara bahwa 

subjek diberi kalimat arahan dalam menyusun persamaan serta penyederhanaan kalimat 

yang dianggap sulit oleh subjek.  



Scaffolding yang diberikan kepada subjek J untuk mengatasi kesalahannya dalam 

melaksanakan pemecahan masalah yaitu tahap developing conceptual thinking dan 

reviewing. Pada tahap devoloping conceptual thinking terlihat dalam transkip wawancara 

subjek diingatkan kembali akan metode yang telah dipelajari dan digunakannya pada soal 

sebelumnya. Pada tahap reviewing subjek diminta memeriksa kembali pertanyaan yang 

ada disoal serta satuan dari luas kebun yang berbentuk persegi panjang. 

Subjek J juga melakukan tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban 

yang diperolehnya. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan subjek J beserta scaffolding yang 

dilakukan. 

 
Uji tes pemecahan masalah (memeriksa kembali) 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (memeriksa 

kembali) 

Soal nomor 2 (memeriksa kembali) scaffolding 

tahap reviewing 

P : Apa kamu melakukan pemeriksaan 

terhadap jawabanmu? 

J : Enggak 

P : Okey, tadi kan udah ketemu panjang 

sama lebarnya to, coba masukin ke 

persamaan yang pertama sama yang 

kedua.. 

J : Siswa membenarkan jawaban 
 

Gambar 3 Transkip wawancara 3 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek J untuk mengatasi kesalahannya dalam 

memeriksa kembali yaitu tahap reviewing. Pada tahap reviewing terlihat dalam transkip 

wawancara bahwa siswa diarahkan untuk memeriksa kembali panjang dan lebar 

kemudian mensubstitusikan nilai 𝑝(panjang) dan 𝑙(lebar) ke persamaan. Setelah 

pemberian scaffolding, terlihat pada gambar 3 bahwa subjek J telah melakukan 

pemeriksaan terhadap jawaban yang diperolehnya dengan benar. 

Pada soal nomor 3 subjek J tidak melakukan tahap memahami masalah hal ini terlihat 

dari jawaban subjek J yang tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan soal 

nomor 2. Melalui wawancara mendalam subjek J sudah memahami soal nomor 3 

sehingga tidak ada scaffolding yang diberikan pada tahap ini. Hal ini dibuktikan dengan 

subjek J mampu menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan soal nomor 3. 



Selain itu, subjek J juga melakukan kesalahan pada tahap merencanakan dan 

melaksanakan pemecahan masalah. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan subjek J beserta 

scaffolding yang dilakukan. 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek J untuk mengatasi kesalahannya dalam 

merencanakan masalah yaitu tahap restructuring. Pada tahap restructuring terlihat dalam 

transkip wawancara bahwa subjek dibimbing untuk memaknai setiap informasi penting 

yang ada dalam soal serta kalimat yang sulit dimengerti subjek lebih disederhanakan. 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek J untuk mengatasi kesalahannya dalam 

melaksanakan pemecahan masalah yaitu devoloping conceptual thinking, dan 

restructuring. Pada tahap devoloping conceptual thinking terlihat dalam transkip 

wawancara bahwa siswa diingatkan kembali akan metode penyelesaian. Pada tahap 

restructuring terlihat dalam transkip wawancara bahwa subjek diarahkan untuk 

menemukan nilai 𝑥(usia Ibu) dan  𝑦(usia Dini).  

 
Uji tes pemecahan masalah (merencanakan dan 

melaksanakan pemecahan masalah) 

 
Uji tes setelah scaffolding (merencanakan dan 

melaksanakan pemecahan masalah) 

Soal nomor 3 (merencanakan pemecahan masalah) 

scaffolding tahap restructuring 

P : Lima tahun yang lalu jumlah usia 

keduanya itu 34. Berarti masing-masing 

usianya dikurangin berapa ini? 

J : Dikurangin 5 

P : Kan persamaannya jadi 𝑥 + 𝑦 − 10 =
34, terus kan -10 nya bisa dipindah ruas 

kan, jadinya gimana? 

J : 𝑥 + 𝑦 = 34 + 10  

P : Jadi persamaannya? 

J : 𝑥 + 𝑦 = 44 
 

Soal nomor 3 (melaksanakan pemecahan masalah) 

scaffolding tahap devoloping conceptual thinking 

P : Kan udah ketemu tuh persamaan yang 

pertama sama yang kedua, terus 

selanjutnya diapain?  

J : (terdiam) 

P : Pake yang metode tadi itu kan, eliii..? 

J : Eliminasi 

Scaffolding tahap restructuring 

P : Ini mau ngilangin yang, mana dulu ? 

J : Yang 𝑥 , jadi operasinya kurang 

P : Terus ketemunya berapa ini? 

J : (terdiam) 

P : Kan – 𝑦 terus – 𝑦 lagi, jadinya berapa 

ini? 

J : −2𝑦 = −18 

P : Berarti ketemu 𝑦 nya berapa? 

J : 9 

P : 𝑥 ditambah 𝑥 berapa? 

J : 2𝑥  

P : He’em, 2𝑥 = 70, jadi 𝑥 nya berapa? 

J : 35 
 

Gambar 4 Transkip wawancara 4 



Subjek J juga melakukan tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban 

yang diperolehnya. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan subjek J beserta scaffolding yang 

dilakukan. 

 
Uji tes pemecahan  masalah (memeriksa kembali) 

Soal nomor 3 (memeriksa kembali) scaffolding 

tahap reviewing 

P : Terus, apa kamu melakukan 

pemeriksaan? 

J : Nggak (menggelengkan kepala) 

P : Kan tadi udah ketemu nilai 𝑥 sama 𝑦, 𝑥 

itu usia Ibu, 𝑦 itu usia Dini. Coba 

sekarang kamu masukin nilai 𝑥 sama 𝑦 

nya ke persamaan yang pertama sama 

yang kedua. Persamaan yang pertama 

apa ini, 𝑥 − 𝑦 = 26, 𝑥 nya berapa 𝑦 

nya berapa? 

J : 𝑥 nya 35 terus 𝑦 nya 9, 𝑥 − 𝑦 = 35 −
9 = 26 

 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (memeriksa 

kembali) 

Gambar 5 Transkip 5 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek J untuk mengatasi kesalahannya dalam 

memeriksa kembali yaitu tahap reviewing. Pada tahap reviewing terlihat dalam transkip 

wawancara bahwa subjek diberi arahan untuk melihat kembali nilai x dan 𝑦 yang 

diperolehnya kemudian subjek J diminta mensubstitusikan nilai dari x dan y ke 

persamaan.  

 Gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 tes uji setelah pemberian scaffolding di atas menunjukkan 

bahwa soal tambahan yang diberikan kepada subjek J dapat dikerjakan dengan benar, 

sehingga proses pemberian scaffolding dianggap sudah cukup. Temuan pada subjek J ini 

adalah subjek J mampu memahami soal pemecahan masalah, namun subjek J tidak 

terbiasa menuliskan pemisalan dan langsung menuliskan persamaannya. Metode yang 

cenderung digunakan oleh subjek J dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah adalah 

metode eliminasi. Subjek J tidak terbiasa melakukan pengecekan terhadap jawaban yang 

telah diperolehnya. 

B. Subjek A 

Pada soal nomor 1 subjek A melakukan kesalahan dalam merencanakan pemecahan 

masalah hal ini terlihat dari persamaan yang disusun oleh subjek A. Melalui wawancara 

subjek A mampu memisalkan variabel dengan tepat, namun subjek A kurang teliti dalam 



menyusun persamaan tarif sepeda dan tarif mobil. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan 

subjek A beserta scaffolding yang dilakukan. 

 
Uji tes pendahuluan (merencanakan pemecahan 

masalah) 

Soal nomor 1 (merencanakan pemecahan 

masalah) scaffolding tahap reviewing  

P : Sebelum eliminasi, apakah 

persamaan yang kamu tuliskan ini 

sudah benar? Coba dilihat kembali 

persamaannya 

A : Sudah benar... Eh kurang.. kurang 𝑥  
sama 𝑦 (sambil membenarkan) 

 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (merencanakan 

pemecahan masalah) 

Gambar 6 Transkip 6 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek A untuk mengatasi kesalahannya dalam 

merencanakan pemecahan masalah yaitu tahap reviewing. Pada tahap reviewing terlihat 

dalam transkip wawancara bahwa subjek A diminta memeriksa kembali persamaan yang 

telah disusunnya.  

Selain itu, subjek A juga melakukan kesalahan dalam memeriksa kembali terhadap 

jawaban yang diperolehnya. Subjek A menuliskan kembali nilai 𝑥 dan 𝑦. Berikut 

dipaparkan hasil pekerjaan subjek A beserta scaffolding yang dilakukan. 

 
Uji tes pendahuluan (memeriksa kembali) 

Soal nomor 1 (memeriksa kembali) scaffolding 

tahap explaining 

P : Menurutmu apakah pemeriksaan yang 

kamu lakukan sudah benar? 

A : Emmm.. Salah kayaknyaaa.. hehe 

P : Yang ditanyakan dalam soal apa si? 

Banyak mobil dan sepeda kan? 

Caranya yaitu kita dapat 

mensubstitusikan nilai 𝑥 dan 𝑦. Jadi 

kan tadi udah ketemu nilai 𝑥  nya 50, 

𝑦  nya 59, coba sekarang dimasukin 

ke persamaan yang pertama sama 

yang kedua, kalau sama berarti 

jawabannya udah bener. 

A : Ooo.. Iya (Membenarkan jawaban) 
 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (memeriksa 

kembali) 
Gambar 7 Gambar 7 



Scaffolding yang diberikan kepada subjek A untuk mengatasi kesalahannya dalam 

memeriksa kembali yaitu tahap explaining. Pada tahap explaining terlihat dalam transkip 

wawancara bahwa subjek A diberi penjelasan untuk mensubstitusikan nilai x dan y ke  

persamaan. Setelah pemberian scaffolding terlihat pada gambar 7 bahwa subjek A 

memeriksa kembali jawaban yang diperolehnya dengan benar. 

 Pada soal nomor 2 dalam memahami soal, subjek A tidak menuliskan secara lengkap 

apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal nomor 2. Namun, melalui wawancara 

mendalam subjek A sudah memahami soal nomor 2 sehingga tidak ada scaffolding yang 

dilakukan pada tahap ini. 

Selain itu, subjek A juga melakukan kesalahan pada tahap merencanakan dan 

melaksanakan pemecahan masalah. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan subjek J beserta 

scaffolding yang dilakukan. 

 
Uji tes pemecahan masalah (merencanakan dan 

melaksanakan pemecahan masalah) 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (merencanakan 

dan melaksanakan pemecahan masalah) 

Soal nomor 2 (merencanakan pemecahan 

masalah) scaffolding tahap explaining 

P : Kan diketahui kelilingnya 60, jadi 

60 = 2 x (p + 𝑙), terus kan 2 nya 

bisa dikalikan sama p dan 𝑙 ketemu 

berapa?  

A : Eeee.. ketemu 2p + 2𝑙 
Scaffolding tahap restructuring 

P : Itu persamaan yang pertama. Terus 

tadi apa, panjangnya lebih 6 meter 

dari lebarnya, bisa ditulis panjang 

sama dengan apa ini?  Kalo lebih 

biasanya pake operasi dijum ...?? 

A : Emm.. jumlah.. panjang sama 

dengan 6 ditambah lebar 

P : Nah kalau mau dibentuk seperti 

persamaan yang pertama gimana? 

Gimana? Biar enamnya sendiri? 

A : Ooo berarti dipindah ruas 

P : Jadi persamaan keduanya? 

A : 𝑝 − 𝑙 = 6 

Soal nomor 2 (melaksanakan pemecahan 

masalah) scaffolding tahap developing 

conceptual thinking 

P : Kan udah ketemu persamaan yang 

pertama sama yang kedua. Lah, 

setelah itu terus diapain? 

A : Diselesein pake eliminasi (sambil 

membenarkan jawaban) 

P : Okey, setelah dieliminasi ini 

ketemu 𝑙 nya berapa? 

A : 12 

P : Setelah ketemu 𝑙 nya kan 12, terus 

mencari panjangnya gimana? 

A : Kan tadi diketahui panjangnya 

enam meter lebih dari lebarnya, ya 

tinggal enam ditambah 12, jadi 



panjangnya 18 

P : Nah, terus Luasnya gimana? 

A : Luas sama dengan panjang kali 

lebar, jadi 18 dikali 12 sama 

dengan 216 m
2
. 

 

Gambar 8 Transkip wawancara 8 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek A untuk mengatasi kesalahannya dalam 

merencanakan pemecahan masalah yaitu tahap explaining dan restructuring. Pada tahap 

explaining terlihat dalam transkip wawancara bahwa subjek A dijelaskan menyusun 

persamaan apabila diketahui keliling persegi panjang. Pada tahap restrucuturing terlihat 

dalam transkip wawancara bahwa kalimat yang sulit dipahami subjek lebih 

disederhanakan, subjek juga diberikan arahan dalam menyusun persamaan dari informasi 

yang ada dalam soal tersebut. Sedangkan pada tahap melaksanakan pemecahan masalah 

tidak ada scaffolding yang dilakukan. Subjek A mampu menemukan nilai p (panjang) 

dan l (lebar) dengan menggunakan metode eliminasi. Melalui wawancara yang dilakukan 

subjek A mampu menyebutkan luas dari kebun dengan benar yaitu 216m
2.

.  

Scaffolding yang diberikan kepada subjek A untuk mengatasi kesalahannya dalam 

melaksanakan pemecahan masalah yaitu tahap developing conceptual thinking. Pada 

tahap developing conceptual thinking terlihat dalam transkip wawancara bahwa subjek A 

diarahkan untuk meningkatkan daya pikirnya mengenai metode yang digunakan serta 

mencari nilai luas dari kebun. 

 Subjek A juga melakukan kesalahan pada tahap memeriksa kembali terhadap  

jawaban yang diperolehnya. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan subjek A beserta 

scaffolding yang dilakukan. 

 
Uji tes pendahuluan (memeriksa kembali) 

Soal nomor 2 (memeriksa kembali) scaffolding 

tahap reviewing 

P : Setelah itu, di bagian yang lakukan 

pemeriksaan ini, menurutmu yang 

kamu tulisin ini bener nggak? 

A : Nggak tau.. 

P : Ya sama kayak tadi. Nilai p sama 𝑙 
nya kan udah ketemu trus tinggal 

dimasukin ke persamaan yang 

pertama sama kedua  (sambil 

mengarahkan) 

A : Oo.. 2p + 2𝑙 = 60 , kan 2 dikali 18 

ditambah 2 dikali 12 sama dengan 

60. Terus, 𝑝 − 𝑙 = 6, kan panjangnya 

18 terus dikurangi lebarnya kan 12 

sama dengan  6 (sambil 

membenarkan jawaban) 
 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (memeriksa 

kembali) 



Gambar 9 Transkip wawancara 9 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek A untuk mengatasi kesalahannya dalam 

memeriksa kembali yaitu tahap reviewing. Pada tahap reviewing terlihat dalam transkip 

wawancara subjek A diarahkan untuk melihat kembali nilai p dan l yang diperolehnya 

kemudian diarahkan untuk mensubstitusikannya ke dalam persamaan. 

 Pada soal nomor 3 subjek A melakukan kesalahan dalam merencanakan pemecahan 

masalah serta melaksanakan pemecahan masalah. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan 

subjek A beserta scaffolding yang dilakukan. 

 
Uji tes pendahuluan (merencanakan dan melaksanakan 

pemecahan masalah) 

Soal nomor 3 (merencanakan pemecahan 

masalah) scaffolding tahap restructuring  

P : Okey, sebelum mengeliminasi, ini 

nilai 𝑥 yang kamu tulisin ini apa? 

A : Emmm... (terdiam) 

P : Jadi, nilai 𝑥 ini bisa dimisalin apa? 

Usiaa ..?? 

A : Emm.. (terdiam sejenak) Usia ibu, 

terus 𝑦 usia Dini.  

Scaffolding tahap reviewing 

P : Jadi kan persamaan yang pertama 

𝑥 − 𝑦 = 26, terus yang persamaan 

kedua, bener nggak ini 

nyederhanainnya? Coba buka 

kurungnya dulu. 

A : Oo iyaa.. 𝑥 − 5 + 𝑦 − 5 = 34, terus 

𝑥 + 𝑦 − 10 = 34, terus kan -10 nya 

bisa pindah ruas. Jadi, 𝑥 + 𝑦 =
34 + 10 yang berarti 𝑥 + 𝑦 = 44 

 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (merencanakan 

dan melaksanakan pemecahan masalah) 

Soal nomor 3 (melaksanakan pemecahan 

masalah) scaffolding tahap devoloping 

conceptual thinking 

P : Kan ini persamaan yang pertama 

𝑥 − 𝑦 = 26  terus persamaan yang 

kedua kan 𝑥 + 𝑦 = 44, kan tadi 

kamu ngurangi berarti yang ilang 

kan nilai 𝑥 nya, terus ini kan 

minus 𝑦 dikurangi positif 𝑦. Kan 

negatif sama positif kalo ketemunya 

apa?  

A : Negatif 

P : Jadi kan −2𝑦 = −18, sehingga 𝑦 

sama dengan? (sambil 

mengarahkan) 

A : Sehingga 𝑦 sama dengan 9 

P : Kan tadi udah ketemu nilai 𝑦 nya, 

berarti sekarang mencari nilai 𝑥 nya. 

𝑥 ditambah 𝑥 kan jadinya berapa?  

A : -2x, eh 2𝑥, 2𝑥 = 70, 𝑥 nya adalah 

35 
 

Gambar 10 Transkip wawancara 10 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek A untuk mengatasi kesalahannya dalam 

merencanakan pemecahan masalah yaitu tahap restructuring dan reviewing. Pada tahap 



restructuring terlihat dalam transkip wawancara bahwa subjek A diberi petunjuk dalam 

memisalkan variabel daru usia Ibu dan usia Dini. Pada tahap reviewing  terlihat dalam 

transkip wawancara bahwa subjek A diminta memeriksa kembali jawaban pada uji tes 

pendahuluan kemudian menuliskan kembali jawaban yang benar. Dalam melaksanakan 

pemecahan masalah metode yang dipilih subjek A adalah metode eliminasi, namun 

subjek A masih terlihat bingung dalam menggunakan operasi dalam variabel sehingga 

scaffolding yang diberikan kepada subjek A untuk mengatasi kesalahannya dalam 

melaksanakan pemecahan masalah yaitu tahap devoloping conceptual thinking. Pada 

tahap devoloping conceptual thinking terlihat dalam transkip wawancara bahwa subjek A 

diminta mengingat operasi-operasi yang ada dalam variabel.  

 Subjek A juga melakukan kesalahan pada tahap memeriksa kembali terhadap jawaban 

yang diperolehnya. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan beserta scaffolding yang 

dilakukan 

 
Uji tes pendahuluan (memeriksa kembali) 

Soal nomor 3 (memeriksa kembali) 

scaffolding tahap reviewing 

P : Terus, gimana kamu memeriksa 

jawabanmu ini? 

A : Pake eliminasi 

P : Yakin pake eliminasi? Cara 

memeriksa jawabannya itu kita bisa 

pake substitusi, coba masukin  nilai 

𝑥 dan 𝑦 yang tadi udah kamu dapet  

A : Oo iya, jadi persamaaan satu 

𝑥 − 𝑦 = 26, kan tadi 𝑥 nya 35 terus 

𝑦 nya 9, jadi 35-9 = 26, sama juga 

dengan persamaan dua 𝑥 + 𝑦 =
44, 35 + 9 = 44 (sambil 

membenarkan jawaban) 
 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (memeriksa 

kembali) 

Gambar 11 Transkip wawancara 11 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek A untuk mengatasi kesalahannya dalam 

memeriksa kembali yaitu tahap reviewing. Pada tahap reviewing terlihat dalam transkip 

wawancara subjek A diminta melihat kembali nilai x dan y yang diperolehnyamelalui 

metode eliminasi  kemudian mensubstitusikan ke persamaan. 

 Gambar 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tes uji setelah pemberian scaffolding di atas 

menunjukkan bahwa soal tambahan yang diberikan kepada subjek A dapat dikerjakan 

dengan benar, sehingga proses pemberian scaffolding dianggap sudah cukup.  Temuan 

pada subjek A ini adalah subjek A mampu memahami soal pemecahan masalah yang 



diberikan, namun subjek A tidak terbiasa menuliskan pemisalan dari variabel serta dalam 

menyusun persamaan subjek A cenderung tidak teliti. Subjek A juga tidak terbiasa 

melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban yang diperolehnya. Metode yang 

cenderung digunakan oleh subjek A adalah metode eliminasi. 

C. Subjek S 

Pada soal nomor 1 subjek S sudah memahami soal, namun informasi yang 

dituliskannya pada uji tes pendahuluan kurang lengkap. Melalui wawancara subjek A 

mampu menyebutkan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Subjek S 

mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah dengan menggunakan metode eliminasi. 

Subjek S juga melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban yang diperolehnya 

dengan cara mensubstitusikan nilai x(mobil) dan y(sepeda) ke dalam persamaan yang 

pertama. 

Pada soal nomor 2 dalam memahami soal, subjek S melakukan kesalahan  dalam 

menuliskan apa yang diketahui. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan beserta scaffolding 

yang dilakukan.  

 
Uji tes pendahuluan (memahami masalah) 

Soal nomor 2 (memahami masalah) scaffolding 

tahap reviewing 

P : Ini kamu nulisin K sama dengan 60 

meter, terus ini 𝑝 sama dengan +6 

m? Maksudnya? 

S : (terdiam) 

P : Coba dibaca lagi, ada informasi 

penting apa aja di situ? 

S : Kelilingnya 60 meter, panjangnya 

lebih 6 meter dari lebarnya, 

P : Panjangnya lebih 6 meter dari 

lebarnya. Nah berarti panjang sama 

dengan? 

S : Lebar sama dengan 6, eh panjang 

sama dengan 6 ditambah  lebar 

(sambil membenarkan jawaban) 
 

 
Uji setelah pemberian scaffolding (memahami 

masalah) 
Gambar 12 Transkip wawancara 12 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek S untuk mengatasi kesalahannya dalam 

memahami masalah yaitu tahap reviewing. Pada tahap reviewing terlihat dalam transkip 

wawancara bahwa subjek S diminta membaca kembali soal nomor 2, kemudian subjek S 

diberi penekanan informasi panjangnya lebih 6 meter dari lebarnya. 

 Selain itu, subjek S melakukan kesalahan dalam merencanakan pemecahan masalah 

dan melaksanakan pemecahan masalah. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan subjek beserta 

scaffolding yang dilakukan. 



 
Uji tes pendahuluan (merencanakan dan melaksanakan 

pemecahan masalah) 

Soal nomor 2 (merencanakan pemecahan 

masalah) scaffolding tahap explaining  

P : Menurutmu ini jawaban yang kamu 

tulisin bener nggak? 

S : Nggak (sambil tersenyum) 

P : Okey, tadi kan rumus keliling 

persegi panjang itu 𝐾 = 2 x 

(𝑝 + 𝑙), nah Kelilingnya kan 60 

meter, terus 2nya ini bisa dikalikan 

sama 𝑝 sama 𝑙 kan? Jadinya berapa 

ini? 

S : 60= 2𝑝 + 2𝑙  
Scaffolding tahap restructuring 

P : Nah ketemu kan itu persamaan 

yang pertama, terus apalagi yang 

diketahui disoal? Panjang sama 

dengan 6 tambah  lebar, terus 

gimana biar jadi persamaan yang 

pertama tadi, biar   6nya sendirian? 

S : 6= 𝑝 − 𝑙  (sambil membenarkan 

jawaban) 

Soal nomor 3 (melaksanakan pemecahan 

masalah) scaffolding tahap explaining  

P : Heem, gimana? Berarti kan ini 

persamaannya 6= 𝑝 − 𝑙, kan tadi 

udah ketemu 𝑝 nya itu 18, 

berarti 6 = 18 − 𝑙, 𝑙 nya sama 

dengan? 6nya kan positif terus kalo 

dipindah ruas gimana? (sambli 

mengarahkan) 

S : Emmm.. (terdiam sejenak) negatif, 

jadinya 𝑙 = 18 − 6  

P : Ketemu lebarnya berapa? 

S : 12 
 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (merencanakan 

dan melaksanakan pemecahan masalah) 

Gambar 13 Transkip wawancara 13 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek S untuk mengatasi kesalahannya dalam 

merencanakan pemecahan masalah yaitu tahap explaining dan restructuring. Pada tahap 

explaning terlihat dalam transkip wawancara subjek S diberikan penjelasan menyusun 

persamaan dari keliling persegi panjang. Pada tahap restructuring terlihat dalam transkip 

wawancara subjek S diberi arahan menyusun persamaan linear dua variabel dari 

informasi panjang sama dengan enam tambah lebar. Scaffolding yang diberikan kepada 

subjek S untuk mengatasi kesalahannya dalam melaksanakan pemecahan masalah yaitu 

tahap explaining. Pada tahap explaining terlihat dalam transkip wawancara subjek diberi 

penjelasan terkait menemukan nilai dari 𝑙. 

Cara yang digunakan subjek S untuk memeriksa kembali jawaban sudah  benar 

dengan cara mensubstitusikan nilai 𝑝 dan 𝑙 ke dalam kelilingnya. Namun, subjek S 

melakukan kesalahan dalam menemukan nilai 𝑝 dan 𝑙 sehingga menyebabkan kesalahan 

pada tahap memeriksa kembali. Tidak ada scaffolding yang dilakukan pada tahap ini. 



Pada soal nomor 3, subjek S sudah memahami soal pemecahan masalah. Melalui 

wawancara, dalam merencanakan pemecahan masalah subjek S sudah benar, hal itu 

terbukti dari persamaan yang disusun oleh subjek S sehingga tidak ada scaffolding yang 

dilakukan pada tahap ini. Subjek S melakukan kesalahan dalam melaksanakan pemecahan 

masalah. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan subjek S beserta scaffolding yang dilakukan.  

 
Uji tes pendahuluan (melaksanakan pemecahan 

masalah) 

Soal nomor 3 (melaksanakan pemecahan 

masalah) scaffolding tahap reviewing  

P : Okey, ini kan −𝑦 +  −𝑦  yakin 

hasilnya 𝑦? plus sama minus ketemu 

jadinya apa? 

S : Oo iya.. -2𝑦 

P : Okey, ketemu 𝑦 nya harusnya 

berapa ini? 

S : 9 

P : Heem, terus ketemu nilai 𝑥 nya 

harusnya berapa? 

S : 𝑥 nya 35 
 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (melaksanakan 

pemecahan masalah) 
Gambar 14 Transkip wawancara 14 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek S untuk mengatasi kesalahannya dalam 

melaksanakan pemecahan masalah yaitu tahap reviewing. Pada tahap reviewing terlihat 



dalam transkip wawancara subjek S diminta untuk memeriksa hasil penjumlahan dari 

– 𝑦 + (−𝑦). 

Subjek S juga melakukan kesalahan pada tahap memeriksa kembali terhadap jawaban 

yang diperolehnya. Berikut dipaparkan hasil pekerjaan subjek S beserta scaffolding yang 

dilakukan. 

 
Uji tes pendahuluan (memeriksa kembali) 

Soal nomor 3 (memeriksa kembali) scaffolding 

tahap reviewing 

P : Apakah pemeriksaan yang kamu 

lakuin udah bener ni?   

S : Emmm.. (terdiam dan tersenyum) 

P : Okey, Kan udah ketemu nilai 𝑥 nya 

35,𝑦 nya 9, coba dimasukin ke 

persamaan 

S : 𝑥 − 𝑦 = 26, 35 − 9 = 26 terus 

𝑥 + 𝑦 = 44.25 + 9 = 44 (sambil 

membenarkan jawaban) 
 

 
Uji tes setelah pemberian scaffolding (memeriksa 

kembali) 
Gambar 15 Transkip wawancara 15 

Scaffolding yang diberikan kepada subjek S untuk mengatasi kesalahannya dalam 

memeriksa kembali jawaban yang diperolehnya yaitu tahap reviewing. Pada tahap 

reviewing subjek S diminta melihat kembali nilai x(usia Ibu) dan y(usia Dini) yang telah 

diperolehnya kemudian subjek S diarahkan untuk mensubstitusikan ke persamaan. 

Gambar 12, 13, 14, dan 15 tes uji setelah pemberian scaffolding di atas menunjukkan 

bahwa soal tambahan yang diberikan kepada subjek S dapat dikerjakan dengan benar 

sesuai dengan tahapan Polya, sehingga proses pemberian scaffolding dianggap sudah 

cukup.  Temuan pada subjek S ini adalah subjek S cukup memahami soal pemecahan 

masalah, subjek S cukup  mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah hanya 

terkadang subjek S tidak teliti dalam menggunakan operasi.  Metode yang cenderung 

digunakan subjek S adalah metode eliminasi.  

Dari uraian di atas, pemberian scaffolding setiap subjeknya berdasarkan tahapan 

Polya dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Scaffolding setiap subjek berdasarkan tahapan Polya 

Tahapan 

Polya 

Subjek J Subjek A Subjek S 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

1 √ √ √ √ √ √ √ × √ 

2 √ × × × × × √ × √ 

3 √ × × √ × × √ × × 



4 × × × × × × √ √ × 

Keterangan :  

√ : Tidak ada scaffolding yang dilakukan 

× : Pemberian scaffolding 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam memecahkan masalah berupa kesalahan dalam merencanakan 

pemecahan masalah sehingga scaffolding yang dapat diberikan yaitu explaining, 

restructuring, dan reviewing. Kesalahan dalam melaksanakan pemecahan masalah dapat 

diatasi dengan scaffolding tahap explaining, reviewing, restructuring, serta developing 

conceptual thinking. Kesalahan dalam memeriksa kembali jawaban yang diperoleh dapat 

diatasi dengan scaffolding tahap explaining maupun reviewing.  

Saran untuk guru sebaiknya membiasakan siswa menyelesaikan soal cerita secara 

runtut, memahami letak kesalahan siswa dan menerapkan scaffolding sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing siswa. Penelitian ini masih terbatas pada kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Oleh karena itu, saran untuk peneliti lainnya yang hendak 

melakukan penelitian serupa yaitu hendaknya mengkaji scaffolding lebih dalam terkait 

dengan pemecahan masalah materi SPLDV maupun materi lainnya. 
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