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Abstrak 
Pemodelan matematika merupakan suatu proses merepresentasikan dan menjelaskan permasalahan pada dunia 

nyata ke dalam pernyataan matematis. Di sini, langkah dalam melakukan pemodelan matematika terdiri atas 

understanding, simplifying/structuring, mathematizing, working mathematically, interpreting, validating the 

result,  dan presenting. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan langkah pemodelan matematika pada soal PISA 

materi sistem persamaan linear dua variabel oleh siswa kelas VIII SMP ditinjau dari perbedaan kemampuan 

matematika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek terdiri dari 3 siswa kelas 

VIII SMP masing-masing satu siswa berkemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa subjek berkemampuan matematika tinggi telah menggunakan ketujuh langkah pemodelan 

matematika dalam menyelesaikan dua butir soal PISA terkait materi sistem persamaan linear dua variabel. 

Subjek berkemampuan matematika sedang menggunakan ketujuh langkah pemodelan matematika dalam 

menyelesaikan soal PISA terkait materi sistem persamaan linear dua variabel pada soal menghitung tinggi tower 

sedangkan pada soal menghitung banyak kendaraan hanya menggunakan enam langkah pemodelan tanpa 

melakukan validating the result (mengecek hasil). Subjek berkemampuan matematika rendah hanya 

menggunakan enam langkah pemodelan matematika dalam menyelesaikan dua butir soal PISA terkait materi 

sistem persamaan linear dua variabel tanpa melakukan validating the result (mengecek hasil). Tulisan ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pemodelan matematika untuk 

meminimalisir masalah dalam hal literasi matematika. 

Kata kunci : Pemodelan Matematika, PISA, SPLDV 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan cabang ilmu yang dinilai dapat memberikan kontribusi positif dalam 

memacu ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Namun di sisi lain, matematika dinilai sebagai mata 

pelajaran yang cukup sulit bagi siswa. Hal ini dikarenan matematika memiliki sifat abstrak kurang 

dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada atau yang biasa ditemui siswa dalam lingkungan 

kehidupan siswa ataupun juga karena guru menganggap siswa sebagai botol kosong yang perlu diisi 

dan kurang memperhatikan bahwa sebenarnya siswa dapat membangun atau mengkontruksi 

pengertian sendiri terhadap suatu konsep pengetahuan (Hartini, 2008:8). 

Tugas utama seorang guru matematika pada dasarnya membantu siswanya mendapatkan 

informasi, ide-ide, keterampilan-keterampilan, nilai-nilai, dan cara berpikir serta cara-cara 

mengemukakan pendapat (Parlaungan, 2008:3). Disisi lain, tugas seorang guru matematika adalah 

mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Salah satu tolak ukur perkembangan suatu 

negara dalam penilaian pengetahuan dan keterampilan berskala internasional adalah PISA. 

PISA merupakan singkatan dari Programme Internationale for Student Assesment. PISA adalah 

studi tentang program penilaian siswa tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Organisation 

for Economic Cooperation and Development (OECD) atau organisasi untuk kerjasama ekonomi dan 

pembangunan (Hayat, 2009). PISA bertujuan meneliti secara berkala tentang kemampuan siswa usia 

15 tahun (kelas IX SMP dan kelas X SMA) dalam membaca (reading literacy), matematika 

(mathematics literacy), dan IPA (scientific literacy). Indonesia telah mengikuti PISA sejak awal yaitu  

pada tahun 2000. 

Hasil PISA tahun 2006 (OECD, 2007) menunjukkan bahwa siswa di seluruh dunia memiliki 

masalah dengan tugas pemodelan, Indonesia berada pada peringkat 50 dari 57 negara peserta. Hasil 

PISA tahun 2009 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 61 dari 64 negara peserta. 

Bahkan hasil  PISA tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 
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negara peserta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami kendala dalam hal 

literasi (Azizurrohim, dkk. 2014). 

Konsep literasi matematika menurut Stacey berkaitan erat dengan beberapa konsep lain yang 

dibahas dalam pendidikan matematika dan yang paling penting adalah mengenai model matematika 

dan proses komponennya (Ramadhani, 2015). Beberapa pakar menyatakan bahwa pemodelan 

matematika merupakan ungkapan suatu masalah dalam bahasa matematika (Suyitno, 2014). 

Pemodelan matematika telah diajarkan di Indonesia baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga ke Perguruan Tinggi.  

Pemodelan matematika merupakan suatu proses merepresentasikan dan menjelaskan permasalahan 

pada dunia nyata ke dalam pernyataan matematis (Widowati, 2007:1). Namun, masih banyak 

kegagalan yang dialami oleh kebanyakan siswa, diantaranya siswa tidak dapat memahami 

(mengidentifikasi) masalah, tidak dapat mentransformasi masalah dunia real ke model matematika, 

atau tidak mampu menyelesaikan model matematika yang ditemukan (Parlaungan, 2008:7). Padahal 

pemodelan sangat penting bagi siswa, pemodelan matematika banyak digunakan dimana-mana dan 

mempersiapkan siswa berpartisipasi dalam pembangunan sosial yang mengharuskan mereka untuk 

mengembangkan kompetensi pemodelan (Blum, 2009).   

Menurut Blum dan Leiss terdapat 7 langkah dalam melakukan pemodelan matematika (Biccard, 

2010) yaitu: 1) understanding, 2) simplifying/structuring, 3) mathematizing , 4) working 

mathematically, 5) interpreting, 6) validating the result,  dan 7) presenting 

 
 

Gambar 1. Siklus Pemodelan Blum dan Leiss 

Berdasarkan gambar 1, siswa memulai dari masalah nyata yang mana masalah tersebut dipahami 

kemudian disusun dalam model situasi yang sederhana. Setelah menyusun model situasi yang 

sederhana, siswa mengubah model nyata ke dalam model matematika. Dengan terus bekerja akan 

menghasilkan penyelesaian matematika. Setelah mendapatkan penyelesaian dalam bentuk matematika 

tersebut, siswa mengembalikan hasil matematika ke dalam masalah nyata. Mengecek kembali hasil 

yang telah diperoleh perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penyelesaian matematika tersebut 

sesuai dengan masalah nyata yang diberikan. Langkah terakhir adalah menyampaikan kesimpulan 

yang diperoleh.  

Tabel 1. Indikator Langkah Pemodelan Matematika 

No Langkah Pemodelan Matematika Indikator 

1 Understanding (memahami masalah) Memahami masalah nyata yang diberikan  

2 Simplifying/Structuring (menyederhanakan 

masalah) 

Menyederhanakan dan menstruktur masalah nyata 

dengan memisalkan soal menjadi suatu variabel 

3 Mathematizing (mengubah ke model 

matematika) 

Mengubah masalah nyata ke dalam model matematika 

4 Working Mathematically (mengerjakan 

secara matematika) 

Menggunakan prosedur matematika untuk menemukan 

hasil dari masalah yang diberikan 

5 Interpreting (mengembalikan ke masalah 

nyata) 

Mengembalikan hasil matematika yang telah diperoleh 

ke masalah nyata 

6 Validating the Result (mengecek hasil) Melakukan pengecekan kembali terhadap hasil jawaban 

7 Presenting (menyampaikan hasil) Menyampaikan kesimpulan dari jawaban yang telah 

ditemukan 

Keterangan:  

1) Understanding 

2) Simplifying/structuring 

3) Mathematizing  

4) Working mathematically 

5) Interpreting 

6) Validating the result 

7) Presenting 
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Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk 

mendeskripsikan langkah pemodelan matematika pada soal PISA materi sistem persamaan linear dua 

variabel oleh siswa kelas VIII SMP ditinjau dari perbedaan kemampuan matematika 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana data berupa tulisan-tulisan, 

gambar-gambar, rangkaian kata-kata, dokumen, dan bahasa tubuh. Subjek dalam penelitian ini terdiri 

dari 3 siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Salatiga yang masing-masing merupakan siswa dengan 

kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. 

Kriteria pemilihan subjek didasarkan pada nilai ulangan harian materi sistem persamaan linear dua 

variabel dan rekomendasi guru mata pelajaran. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-A yang terdiri 

dari 32 siswa dan dikelompokkan pada 3 kategori yaitu nilai tinggi, sedang, dan rendah dimana subjek 

tinggi dengan nilai 100, subjek sedang dengan interval nilai 90,00–94,00 dan subjek rendah dengan 

interval nilai 48,00–66,00. Subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2.  Penentuan Subjek 

Kategori 
Nilai Ulangan 

Subjek 
Inisial Subjek 

Tinggi 100 MP 

Sedang 94 ZA 

Rendah 66 GA 

Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan instrumen bantu yang 

digunakan adalah tes uraian dan wawancara semistruktur. Soal tes yang digunakan adalah soal 

dirancang untuk mengetahui langkah-langkah yang digunakan siswa dalam membuat model 

matematika terkait soal PISA level 4 pada materi sistem persamaan linear dua variabel yang terdiri 

dari dua butir soal. Pedoman wawancara dilakukan untuk menguatkan hasil tes siswa. Indikator tes 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Indikator Soal Tes 

No Indikator Soal Soal  

1 Menggunakan langkah 

pemodelan matematika 

untuk menghitung tinggi 

bangun yang belum 

diketahui 

Dibawah ini adalah tiga tower 

yang memiliki tinggi berbeda 

dan tersusun dari dua bangun 

yaitu bangun segienam dan 

persegi panjang 

Berapa tinggi tower 3 tersebut 

? 

2 Menggunakan langkah 

pemodelan matematika 

untuk menghitung jumlah 

kendaraan yang disewakan 

Nicole memiliki perusahaan rental 

kendaraan yang terdiri dari mobil 

sedan dan mobil van. Poster di 

bawah ini menunjukkan biaya sewa 

per hari untuk kendaraan di 

perusahaannya. 

Jika pada suatu hari pada minggu 

lalu, total pendapatan sewa 

perusahaan Nicole adalah $1700 

untuk mobil sedan dan mobil van. 

Pada hari itu perusahaannya menyewakan 36 kendaraan. Berapa 

banyak mobil sedan dan mobil van yang disewakan pada hari itu? 

Data yang terkumpul dari hasil tes dan hasil wawancara dianalisis dan dirangkum sesuai dengan 

indikator langkah pemodelan matematika menurut Blum dan Leiss pada subjek berkemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

 

Biaya Sewa Kendaraan 

Per Hari 
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HASIL PENELITIAN 

1. Langkah Pemodelan Matematika Subjek Berkemampuan Tinggi (MP) 

Data langkah pemodelan subjek MP diperoleh dari hasil tes dan wawancara. Hasil tes subjek MP 

pada soal nomor 1 ditampilkan pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Jawaban subjek MP pada soal menghitung tinggi tower

Berdasarkan pada jawaban soal tes subjek MP tampak bahwa subjek MP mampu menjawab soal 

yang diberikan dengan tepat. Dari jawaban tersebut, dapat diketahui langkah-langkah yang digunakan 

subjek MP dalam membuat pemodelan matematika.Berikut cuplikan wawancara untuk memperkuat 

hasil tes subjek MP, dimana P adalah peniliti dan S adalah subjek MP 

 
MP 003 P : Dari soal yang telah diberikan dan setelah kamu membaca soal ini, apakah kamu paham 

maksud dari soal ini? Coba ceritakan secara singkat apa maksud dari soal ini 

 

S : Paham. Soal ini diketahui tower 1 yang tingginya 21m yang tersusun dari 3 bangun 

persegi panjang dan 3 bangun segi enam, dan diketahui tower 2 dengan tingginya 19m 

dengan tersusun 2 bangun persegi panjang dan 3 bangun segi enam, dan kita disuruh 

untuk mencari tinggi tower 3 yang tersusun dari 2 bangun persegi panjang dan 1 bangun 

segi enam. 

MP 019 P : Setelah menemukan hasil dari setiap variabel, apakah kamu melakukan pengecekan 

kembali terhadap hasil jawabanmu? 

 S : Iya. Caranya, 3 dikali a nya 5 kan hasilnya 15. Ditambah 2 dikali b nya 2 hasilnya 4. 

Nah.. 15 + 4 = 19. Kan sama, jadi benar 

MP 041 P : Setelah kamu menemukan hasil dalam bentuk matematika a sama dengan 5 dan b sama 

dengan 2, coba kembalikan hasil tersebut ke dalam soal cerita tadi.  

 S : Jadi a itu menunjukkan bangun segi enam, nah..setiap tinggi  1 segi enam itu  tingginya 5 

meter, dan setiap 1 persegi panjang tinggi persegi panjang itu tingginya 2 meter. Lalu 

tinggi tower 3 itu 9 meter. 

MP 045 P : Nah, jadi apa yang dapat kamu simpulkan dari jawaban yang telah  kamu temukan?  

 S : Jadi kalau mencari tinggi tower 3 bisa dengan cara eliminasi dan substitusi. 

 

Langkah pertama yaitu understanding, subjek MP mampu menjelaskan dengan baik semua 

informasi yang terdapat dalam soal saat dilakukan wawancara, hal tersebut tampak pada cuplikan 

wawancara MP 003. Berdasarkan hasil tes, subjek MP tidak menyederhanakan soal tersebut ke bentuk 

yang lebih sederhana (simplifying/structuring) namun, saat dilakukan wawancara subjek MP mampu 

menyederhanakan soal tersebut dengan memisalkan tinggi bangun segienam adalah 𝑎 dan tinggi 

bangun persegi panjang adalah 𝑏. Langkah ketiga adalah mengubah soal cerita ke model matematika 

(mathematizing) yaitu dengan cara mengubah ke dalam bentuk persamaan menjadi bentuk 3𝑎 + 3𝑏 =
21 dan 3𝑎 + 2𝑏 = 19 hal tersebut terlihat pada hasil pekerjaan subjek MP. Selanjutnya subjek MP 

menyelesaikan soal (working mathematically) dengan menggunakan cara eliminasi untuk menemukan 

variabel 𝑏 kemudian menggunakan cara substitusi untuk menemukan variabel 𝑎 sedangkan tinggi 

tower 3 dicari melalui substitusi. Saat dilakukan wawancara, subjek MP mampu mengembalikan hasil 

matematika yang telah diperoleh ke masalah nyata (interpreting), hal tersebut tampak pada cuplikan 

wawancara MP 041. Selanjutnya, subjek MP melakukan pengecekan kembali terhadap hasil jawaban 

(validating the result) dengan menggunakan persamaan 3𝑎 + 2𝑏 = 19. Hal tersebut tampak pada 

cuplikan wawancara MP 019. Langkah terakhir adalah menyampaikan hasil dari jawaban yang telah 

ditemukan (presenting). Saat dilakukan wawancara subjek MP mampu menyampaikan dan 
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menyimpulkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, hal tersebut tampak pada 

cuplikan wawancara MP 045. 

Selanjutnya, subjek MP dihadapkan dengan soal kedua. Data langkah pemodelan subjek MP 

diperoleh dari hasil tes dan wawancara. Hasil tes subjek MP pada soal nomor 2 yaitu mengitung 

jumlah kendaraan ditampilkan pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Jawaban subjek MP pada soal menghitung jumlah kendaraan 

Berdasarkan pada jawaban soal tes subjek MP tampak bahwa subjek MP mampu menjawab soal 

yang diberikan dengan tepat. Dari jawaban tersebut, dapat diketahui langkah-langkah pemodelan 

matematika yang dilakukan oleh subjek MP. Berikut cuplikan wawancara untuk memperkuat hasil tes 

subjek MP, dimana P adalah peniliti dan S adalah subjek MP. 

MP 003 P : Dari soal yang telah diberikan dan setelah kamu membaca soal ini, apakah kamu paham 

maksud dari soal ini? Coba ceritakan secara singkat apa maksud dari soal ini 

 

S : Paham. Maksud dari soal ini adalah kita ditanya berapa mobil van dan mobil sedan yang 

disewakan pada hari itu, nah diketahui mobil sedan dan mobil van yang disewakan 

adalah 36 kendaraan dan harga sewa mobil sedan 40 dan mobil van 60 yang total sewa 

kendaraan Nicole adalah 1700 

MP 013 P : Setelah menemukan hasil dari setiap variabel, apakah kamu melakukan pengecekan 

kembali terhadap hasil jawabanmu? Dengan cara apa? 

 S : Iya, dengan cara mengecek hasilnya 𝑎 + 𝑏, 𝑎 nya ketemu 23 dan 𝑏 nya 13 dan jika 

ditambahkan benar hasilnya 36 

MP 025 P : Setelah kamu menemukan hasil dalam bentuk matematikanya 𝑎 = 23 dan 𝑏 = 13, coba 

kembalikan hasil tersebut ke dalam soal cerita tadi.  

 S : Jadi, jumlah mobil sedan yang disewakan adalah 23 dan mobil van adalah 13  

MP 029 P : Nah, jadi apa yang dapat kamu simpulkan dari jawaban yang telah  kamu temukan?  

 S : Jadi kita bisa menghitung berapa banyak mobil sedan dan mobil van yang disewakan 

dengan cara eliminasi dan substitusi 

 P : Dan hasilnya ? 

 S : Hasilnya mobil sedan 23 dan mobil van 13 

 

Langkah pertama yaitu understanding, subjek MP mampu menjelaskan dengan baik semua 

informasi yang terdapat dalam soal, hal tersebut tampak pada cuplikan wawancara MP 003. Langkah 

selanjutnya adalah menyederhanakan masalah (simplifying/structuring), subjek MP telah 

menyederhanakan soal tersebut ke bentuk yang lebih sederhana yaitu dengan memisalkan mobil sedan 

adalah 𝑎 dan mobil van adalah 𝑏 hal tersebut tampak pada hasil pekerjaan subjek MP. Langkah ketiga 

adalah mengubah soal cerita ke model matematika (mathematizing) yaitu dengan cara mengubah ke 

dalam bentuk persamaan yaitu 𝑎 + 𝑏 = 36 dan 40𝑎 + 60𝑏 = 1700 hal tersebut terlihat pada hasil 

pekerjaan subjek MP. Selanjutnya subjek MP menyelesaikan soal (working mathematically) dengan 

menggunakan cara eliminasi untuk menemukan variabel 𝑏 kemudian menggunakan cara substitusi 

untuk menemukan variabel 𝑎. Subjek MP mampu melakukan langkah selanjutnya yaitu 

mengembalikan hasil matematika yang telah diperoleh ke masalah nyata (interpreting), hal tersebut 

tampak pada cuplikan wawancara MP 025. Selanjutnya, subjek MP melakukan pengecekan kembali 

terhadap hasil jawaban (validating the result) dengan menggunakan persamaan 𝑎 + 𝑏 = 36, hal 

tersebut tampak pada cuplikan wawancara MP 013. Langkah terakhir yang dilakukan adalah 

presenting, subjekMP mampu menyampaikan hasil dari jawaban yang telah ditemukan, hal tersebut 

tampak pada cuplikan wawancara MP 029. 
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Berdasarkan tujuh langkah pemodelan matematika menurut Blum dan Leiss pada soal nomor 1 dan 

2, subjek MP telah berhasil menyelesaikan masalah yang diberikan dengan menggunakan ketujuh 

langkah pemodelan matematika tersebut yaitu understanding, simplifying/structuring, mathematizing, 

working mathematically, interpreting, validating the result,  dan presenting. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa subjek MP telah menggunakan ketujuh langkah pemodelan 

matematika. 

2. Deskripsi Langkah Pemodelan Subjek Berkemampuan Matematika Sedang (ZA) 

Data langkah pemodelan subjek ZA diperoleh dari hasil tes dan wawancara. Hasil tes subjek ZA 

pada soal nomor 1 ditampilkan pada gambar 4. 

   
Gambar 4. Jawaban subjek ZA pada soal menghitung tinggi tower 

Berdasarkan soal  pada nomor 1 tampak bahwa subjek ZA mampu menjawab soal yang diberikan 

dengan tepat. Dari jawaban tersebut, dapat diketahui langkah-langkah pemodelan matematika yang 

dilakukan oleh subjek ZA. Berikut cuplikan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek ZA, 

dimana P adalah peniliti dan S adalah subjek ZA 

ZA 003 P : Dari soal yang telah diberikan dan setelah kamu membaca soal ini, apakah kamu paham 

maksud dari soal ini? Coba ceritakan secara singkat apa maksud dari soal ini 

 S : Paham. Pertama, disini kan ada 3 tower to. Pertama tingginya 21 m tower kedua 19 m 

dan tower 3 belum diketahui. Tower pertama itu terdiri dari 2 bangun yaitu bangun 

segienam dan bangun persegi panjang. 

ZA 023 P : Setelah menemukan hasil dari setiap variabel, apakah kamu melakukan pengecekan 

kembali terhadap hasil jawabanmu? Bagaimana caranya ? 

 S : Kan 𝑦 sama 𝑥 nya sudah ketemu. Jadi tinggal dimasukin aja. Misal ke persamaan 

pertama 𝑥 5 meter dan 𝑦 2 meter. Jadi 3𝑥 + 3𝑦 = 21. 3 kali 5 meter ditambah 3 kali 2 

meter hasilnya 21 meter. Jadi sama 

ZA 033 P : Setelah kamu menemukan hasil dalam bentuk matematikanya 𝑥 = 5 dan 𝑦 = 2, coba 

kembalikan hasil tersebut ke dalam soal cerita tadi.  

 S : Jadinya kan tinggi persegi panjangnya itu 2 meter dan tinggi segienamnya itu 5 meter 

dan tinggi tower 3 adalah 9 meter  

ZA 038 P : Jadi, apa yang dapat kamu simpulkan dari jawaban yang kamu temukan?  

 S : Dari persoalan diatas, kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara eliminasi 

dan substitusi dengan memisalkan x itu bangun segienam dan y itu bangun persegi 

panjang yang akhirnya di tower 3 diperoleh tingginya 9 meter 

 

Langkah pertama yaitu understanding, subjek MP mampu menjelaskan dengan baik semua 

informasi yang terdapat dalam soal, hal tersebut tampak pada cuplikan wawancara ZA 003.  Langkah 

selanjutnya adalah menyederhanakan soal (simplifying/structuring), subjek ZA memisalkan gambar 

bangun segienam adalah 𝑥 dan gambar bangun segienam adalah 𝑦, subjek ZA memisalkan dengan 

menggambarkan masing-masing bangun. Langkah ketiga adalah mengubah soal cerita ke model 

matematika (mathematizing) yaitu dengan cara mengubah ke dalam bentuk persamaan menjadi bentuk 

3𝑥 + 3𝑦 = 21 dan 3𝑥 + 2𝑦 = 19 hal tersebut terlihat pada hasil pekerjaan subjek ZA. Selanjutnya  

subjek ZA menyelesaikan soal (working mathematically) dengan menggunakan cara eliminasi untuk 

menemukan variabel 𝑦 kemudian menggunakan cara substitusi untuk menemukan variabel 𝑥 dan 

untuk mencari tinggi tower 3 menggunakan cara substitusi. Subjek ZA mampu mengembalikan hasil 

matematika yang telah diperoleh ke masalah nyata (interpreting), hal tersebut tampak pada cuplikan 

wawancara ZA 033. Selanjutnya, subjek ZA melakukan pengecekan kembali terhadap hasil 

jawabannya (validating the result) dengan menggunakan persamaan 3𝑥 + 3𝑦 = 21, hal tersebut 

tampak pada cuplikan wawancara ZA 023. Langkah terakhir yang dilakukan adalah presenting. 
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Subjek ZA mampu menyampaikan hasil dari jawaban yang telah ditemukan. Hal tersebut tampak 

pada cuplikan wawancara ZA 038. 

Selanjutnya, subjek ZA dihadapkan dengan soal kedua. Data langkah pemodelan subjek ZA 

diperoleh dari hasil tes dan wawancara. Hasil tes subjek ZA pada soal nomor 2 ditampilkan pada 

gambar 5. Hasil tes subjek ZA pada soal nomor 2 ditampilkan pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Jawaban subjek ZA pada menghitung jumlah kendaraan 

Berdasarkan soal  tampak bahwa subjek ZA mampu menjawab soal yang diberikan dengan tepat 

meskipun saat melakukan pengerjaan dengan cara eliminasi, subjek ZA melakukan kekeliriuan dalam 

penulisan. Dari jawaban tersebut, dapat diketahui langkah-langkah pemodelan matematika yang 

dilakukan oleh subjek ZABerikut cuplikan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek ZA, dimana 

P adalah peniliti dan S adalah subjek ZA 

ZA 003 P : Dari soal yang telah diberikan dan setelah kamu membaca soal ini, apakah kamu 

paham maksud dari soal ini? Coba ceritakan secara singkat apa maksud dari soal ini 

 S : Kan ada biaya sewa kendaraan per hari. Mobil sedan itu biaya sewanya 40 dollar per 

hari dan mobil van itu 60 dollar dan pada hari itu nicole mendapatkan 1700 dollar  

untuk mobil sedan dan mobil van. Dan pada hari itu pula  perusahaannya menyewakan 

36 kendaraan. Jadi yang ditanyakan  Berapa banyak mobil sedan dan mobil van yang 

disewakan pada hari itu? 

ZA 019 P : Setelah menemukan hasil dari setiap variabel, apakah kamu melakukan pengecekan 

kembali terhadap hasil jawabanmu? 

 S : Enggak 

 P : Kenapa tidak? 

 S : Yaaa udah keliatan aja 𝑣 nya hasilnya itu 

 P : Yakin? Tanpa melakukan pengecekan ? 

 S : Iya 

ZA 041 P : Setelah kamu menemukan hasil dalam bentuk matematikanya 𝑠 = 23 dan 𝑣 =  13, 

coba kembalikan hasil tersebut ke dalam soal cerita tadi. 

 S : Jadi kan pada hari itu nicole menyewakan 23 mobil sedan dan 13 mobil van 

ZA 045 P : Jadi, apa yang dapat kamu simpulkan dari jawaban yang kamu temukan? 

 S : Dari permasalahan ini, kita dapat menyelesaikan dengan cara eliminasi dan substitusi 

yang hasilnya mendapatkan mobil van 13 dan mobil sedan 23 

 

Langkah pertama yaitu understanding, subjek MP mampu menjelaskan dengan baik semua 

informasi yang terdapat dalam soal saat dilakukan wawancara, hal tersebut tampak pada cuplikan 

wawancara ZA 003. Berdasarkan hasil tes, subjek ZA tidak menyederhanakan soal tersebut ke bentuk 

yang lebih sederhana (simplifying/structuring) namun, saat dilakukan wawancara subjek ZA mampu 

menyederhanakan soal tersebut dengan memisalkan mobil sedan adalah 𝑠 dan mobil van adalah 𝑣. 

Langkah ketiga adalah mengubah soal cerita ke model matematika (mathematizing) yaitu dengan cara 

mengubah ke dalam bentuk persamaan menjadi bentuk 𝑠 + 𝑣 = 36 dan 40𝑠 + 60𝑣 = 1700 hal 

tersebut terlihat pada hasil pekerjaan subjek ZA. Selanjutnya  subjek ZA menyelesaikan soal (working 

mathematically) dengan menggunakan cara eliminasi untuk menemukan variabel 𝑣 kemudian 

menggunakan cara substitusi untuk menemukan variabel 𝑠. Subjek ZA mampu mengembalikan hasil 

matematika yang telah diperoleh ke masalah nyata (interpreting), hal tersebut tampak pada cuplikan 

wawancara ZA 041. Subjek ZA tidak melakukan pengecekan kembali terhadap hasil jawabannya 

(validating the result) dikarenakan subjek ZA sudah yakin terhadap hasil jawabannya, hal tersebut 

tampak pada cuplikan wawancara ZA 019. Langkah terakhir adalah presenting, subjek ZA mampu 

menyampaikan hasil dari jawaban yang telah ditemukan, hal tersebut tampak pada cuplikan 

wawancara ZA 045. 

Berdasarkan tujuh langkah pemodelan matematika menurut Blum dan Leiss pada soal nomor 1 dan 

2, subjek ZA telah berhasil menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar dan pada soal nomor 
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1 subjek ZA telah menggunakan ketujuh langkah pemodelan matematika tersebut yaitu 

understanding, simplifying/structuring, mathematizing, working mathematically, interpreting, 

validating the result,  dan presenting. Namun berbeda dengan soal nomor 2, subjek ZA tidak 

melakukan langkah validating the result artinya subjek ZA hanya menggunakan enam dari tujuh 

langkah pemodelan matematika. 

 

3. Deskripsi Langkah Pemodelan Subjek Berkemampuan Matematika Rendah (GA) 

Data langkah pemodelan subjek GA diperoleh dari hasil tes dan wawancara. Hasil tes subjek GA 

pada soal nomor 1 ditampilkan pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Jawaban subjek GA pada soal menghitung tinggi tower  

Berdasarkan soal nomor 1 tampak bahwa subjek GA mampu menjawab soal yang diberikan 

dengan tepat. Dari jawaban tersebut, dapat diketahui langkah-langkah pemodelan matematika yang 

dilakukan oleh subjek GA.Berikut cuplikan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek GA, 

dimana P adalah peniliti dan S adalah subjek GA 

GA 003 P : Dari soal yang telah diberikan dan setelah kamu membaca soal ini, apakah kamu paham 

maksud dari soal ini? Coba ceritakan secara singkat apa maksud dari soal ini 

 S : Paham, diketahui tower 1 tingginya 21 meter dan tower 2 tingginya 19 meter terus 

ditanyakan tinggi tower 3 

GA 025 P : Setelah menemukan hasil dari setiap variabel, apakah kamu melakukan pengecekan 

kembali terhadap hasil jawabanmu? 

 S : Tidak  

 P : Mengapa ? 

 S : Mmm, aku gak tau caranya gimana 

GA 039 P : Setelah kamu menemukan hasil dalam bentuk matematikanya 𝑎 = 5 dan 𝑏 = 2, coba 

kembalikan hasil tersebut ke dalam soal cerita tadi.  

 S : Jadinya tinggi persegi panjangnya itu 2 meter dan tinggi segienamnya itu 5 meter 

GA 043 P : Jadi, apa yang dapat kamu simpulkan dari jawaban yang kamu temukan?  

 S : Jadi tinggi tower 3 adalah 9 meter 

 

Langkah pertama yaitu understanding, subjek GA mampu menjelaskan dengan baik semua 

informasi yang terdapat dalam soal, hal tersebut tampak pada cuplikan wawancara GA 003. 

Berdasarkan hasil tes, subjek GA tidak menyederhanakan soal tersebut ke bentuk yang lebih 

sederhana (simplifying/structuring). Namun, saat dilakukan wawancara subjek GA mampu 

menyederhanakan soal tersebut dengan memisalkan bangun segienam adalah 𝑎 dan bangun persegi 

panjang adalah 𝑏. Langkah ketiga adalah mengubah soal cerita ke model matematika (mathematizing) 

yaitu dengan cara mengubah ke dalam bentuk persamaan menjadi bentuk 3𝑎 + 3𝑏 = 21 dan 3𝑎 +
2𝑏 = 19 hal tersebut terlihat pada hasil tes subjek GA. Selanjutnya  subjek GA menyelesaikan soal 

(working mathematically) dengan menggunakan cara eliminasi untuk menemukan variabel b 

kemudian menggunakan cara eliminasi lagi untuk menemukan variabel a dan untuk mencari tinggi 

tower 3 menggunakan cara substitusi. Subjek GA mampu melakukan langkah selanjutnya yaitu 

mengembalikan hasil matematika yang telah diperoleh ke masalah nyata (interpreting), hal tersebut 

tampak pada cuplikan wawancara GA 039. Subjek GA tidak melakukan validating the result 

dikarenakan tidak mengetahui bagaimana cara mengecek hasilnya, hal tersebut tampak pada cuplikan 

wawancara GA 025. Langkah terakhir yang dilakukan adalah presenting, subjek GA mampu 
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menyampaikan hasil dari jawaban yang telah ditemuka, hal tersebut tampak pada cuplikan wawancara 

GA 043. 

Selanjutnya, subjek GA dihadapkan dengan soal kedua. Data langkah pemodelan subjek GA 

diperoleh dari hasil tes dan wawancara. Hasil tes subjek GA pada soal nomor 2 ditampilkan pada 

gambar 7. Hasil tes subjek GA pada soal nomor 2 ditampilkan pada gambar 7. 

  
Gambar 7. Jawaban GA pada soal menghitung jumlah kendaraan 

Berdasarkan soal  tampak bahwa subjek GA mampu menjawab soal yang diberikan dengan tepat. 

Dari jawaban tersebut, dapat diketahui langkah-langkah pemodelan matematika yang dilakukan oleh 

subjek GA. Berikut cuplikan wawancara untuk memperkuat hasil tes subjek GA, dimana P adalah 

peniliti dan S adalah subjek GA 

GA 003 P : Dari soal yang telah diberikan dan setelah kamu membaca soal ini, apakah kamu paham 

maksud dari soal ini? Coba ceritakan secara singkat apa maksud dari soal ini 

 S : Paham, yang diketahui adalah perusahaannya itu menyewakan 36 kendaraan dan total 

pendapatannya itu 1700 dollar dan maksudnya disuruh nyari banyak mobil yang 

disewakan 

GA 031 P : Setelah menemukan hasil dari setiap variabel, apakah kamu melakukan pengecekan 

kembali terhadap hasil jawabanmu? 

 S : Enggak 

 P : Kok enggak ? Kenapa? 

 S : Soalnya nggak diajarin gimana ngeceknya jadi nggak tau gimana caranya 

GA 043 P : Setelah kamu menemukan hasil dalam bentuk matematikanya 𝑥 = 23 dan 𝑦 = 13, coba 

kembalikan hasil tersebut ke dalam soal cerita tadi.  

 S : Jadi pada hari itu mobil van yang disewakan ada 13 mobil dan mobil sedannya ada 23 

mobil 

GA 047 P : Jadi, apa yang dapat kamu simpulkan dari jawaban yang kamu temukan?  

 S : Jadi banyak mobil sedan dan mobil van yang disewakan pada hari itu, mobil sedannya 

ada 23 mobil dan mobil vannya ada 13 mobil 

 

Langkah pertama yaitu understanding, subjek GA mampu menjelaskan dengan baik semua 

informasi yang terdapat dalam soal, hal tersebut tampak pada cuplikan wawancara GA 003. 

Berdasarkan hasil tes subjek GA juga tidak menuliskan soal tersebut ke bentuk yang lebih sederhana 

(simplifying/structuring) namun, saat dilakukan wawancara subjek GA mampu menyederhanakan soal 

tersebut dengan memisalkan mobil sedan adalah 𝑥 dan mobil van adalah 𝑦. Langkah ketiga adalah 

mengubah soal cerita ke model matematika (mathematizing) yaitu dengan cara mengubah ke dalam 

bentuk persamaan menjadi bentuk 𝑥 + 𝑦 = 36 dan 40𝑥 + 60𝑦 = 1700 hal tersebut terlihat pada hasil 

tes subjek GA. Selanjutnya  subjek GA menyelesaikan soal (working mathematically) dengan 

menggunakan cara eliminasi untuk menemukan variabel 𝑦 kemudian menggunakan cara substitusi 

untuk menemukan variabel 𝑥. Subjek GA mampu melakukan langkah selanjutnya yaitu 

mengembalikan hasil matematika yang telah diperoleh ke masalah nyata (interpreting), hal tersebut 

tampak pada cuplikan wawancara GA 043. Sama halnya dengan soal nomor 1, subjek GA juga tidak 

melakukan pengecekan kembali terhadap hasil jawabannya (validating the result) dikarenakan subjek 

GA tidak tahu bagaimana cara melakukan pengecekan terhadap hasil jawabannya dengan alasan 

belum pernah diajarkan, hal tersebut tampak pada cuplikan wawancara GA 031. Langkah terakhir 

yang dilakukan adalah presenting, subjek GA mampu menyampaikan hasil dari jawaban yang telah 

ditemukan, hal tersebut tampak pada cuplikan wawancara GA 047.  



15 
 

Berdasarkan tujuh langkah pemodelan matematika menurut Blum dan Leiss pada soal nomor 1 dan 

2, subjek GA telah menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar namun subjek GA hanya 

menggunakan enam dari tujuh langkah pemodelan matematika yaitu understanding, 

simplifying/structuring, mathematizing, working mathematically, interpreting, dan presenting. Kedua 

soal tersebut diselesaikan oleh subjek GA tanpa melakukan langkah validating the result artinya 

subjek GA hanya menggunakan enam dari tujuh langkah pemodelan matematika. 

Adapun langkah pemodelan matematika ketiga subjek dalam menyelesaikan dua butir soal terkait 

sistem persamaan linear dua variabel secara singkat dapat dilihat dalam tabel 4. 

 
Tabel 4. Hasil Penelitian 

 

Soal 

Langkah 

Pemodelan matematika 

Soal nomor 1 Soal nomor 2 

MP ZA GA MP ZA GA 

Understanding (memahami masalah) √ √ √ √ √ √ 

Simplifying/structuring 

(menyederhanakan masalah) 
√ √ √ √ √ √ 

Mathematizing (mengubah ke model 

matematika) 
√ √ √ √ √ √ 

Working mathematically (mengerjakan 

secara matematika) 
√ √ √ √ √ √ 

Interpreting (mengembalikan ke 

masalah nyata) 
√ √ √ √ √ √ 

Validating the result (mengecek hasil) √ √ − √ − − 

Presenting (menyampaikan hasil) √ √ √ √ √ √ 

 

 

PEMBAHASAN 

1. Understanding (Memahami Masalah) 

Hasil penelitian pada 3 subjek, subjek berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah 

mampu mencapai langkah understanding (memahami Masalah) pada kedua soal sistem persamaan 

linear dua variabel. Ketiga subjek tersebut tidak ada yang  melakukan kesalahan pada langkah 

pertama yaitu memahami masalah karena mereka dapat menjelaskan apa saja informasi yang terdapat 

dalam soal dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Menurut Biccard (2010) 

pemahaman dalam pemodelan berarti hal yang harus dicari dalam permasalahan. 

2. Simplifying/Structuring (Menyederhanakan Masalah) 

Hasil penelitian pada 3 subjek, subjek berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah 

mampu mencapai langkah simplifying/structuring (menyederhanakan masalah) pada kedua soal 

sistem persamaan linear dua variabel. Ketiga subjek tersebut tidak ada yang melakukan kesalahan 

pada langkah kedua yaitu menyederhanakan masalah karena mereka dapat menuliskan soal tersebut 

ke bentuk yang lebih sederhana yaitu dengan memisalakan menjadi suatu variabel. Menurut Biccard 

(2010) simplifying berarti mengarahkan dan menyederhanakan informasi sesuai dengan yang 

diharapkan oleh masalah yang diberikan. 

3. Mathematizing (Mengubah ke Model Matematika) 

Hasil penelitian pada 3 subjek, subjek berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah 

mampu mencapai langkah mathematizing (mengubah ke model matematika) pada kedua soal sistem 

persamaan linear dua variabel. Ketiga subjek tersebut tidak ada yang melakukan kesalahan pada 

langkah ketiga yaitu mengubah ke model matematika  karena setelah memisalkan menjadi suatu 

variabel, mereka dapat menyusun ke dalam model matematika dengan membuat suatu persamaan. 

Bodin dan Vilani (Biccard, 2010) bahwa matematisasi merupakan penstrukturan dari situasi nyata 

menggunakan ide dan konsep matematika. 
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4. Working Mathematically (Mengerjakan secara Matematika) 

Hasil penelitian pada 3 subjek, subjek berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah 

mampu mencapai langkah working mathematically (mengerjakan secara matematika) pada kedua soal 

sistem persamaan linear dua variabel walaupun dengan menggunakan cara yang berbeda. Subjek 

berkemampuan matematika tinggi dan sedang selalu mengerjakan secara matematika dengan 

menggunakan cara eliminasi dan substistusi pada kedua soal sedangkan subjek berkemampuan 

matematika rendah mengerjakan secara matematika dengan cara eliminasi saja pada soal nomor 1 dan 

menggunakan cara eliminasi dan substitusi pada soal nomor 2. Menurut Biccard (2010) mengatakan 

bahwa bekerja secara matematika mengindikasikan adanya unsur dunia nyata yang dihubungkan 

dengan unsur dalam matematika. 

5. Interpreting (Mengembalikan ke Masalah Nyata) 

Hasil penelitian pada 3 subjek, subjek berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah 

mampu mencapai langkah working mathematically (mengerjakan secara matematika) pada kedua soal 

sistem persamaan linear dua variabel. Ketiga subjek tersebut tidak ada yang melakukan kesalahan 

pada langkah kelima yaitu mengembalikan ke masalah nyata karena setelah mendapatkan hasil dalam 

bentuk matematika, ketiga subjek mampu mengembalikan ke masalah nyata. Menurut Borromeo Ferri 

(Biccard, 2010) menjelaskan interpretasi sebagai transisi dari hasil matematika untuk hasil yang nyata 

dan menegaskan bahwa ini sering tidak dilakukan secara sadar oleh siswa. 

6. Validating the Result (Mengecek Hasil) 

Hasil penelitian pada 3 subjek, subjek berkemampuan matematika tinggi mampu mencapai 

langkah validating the result (mengecek hasil) pada kedua soal sistem persamaan linear dua variabel. 

Subjek berkemampuan matematika sedang hanya melakukan pengecekan hasil pada soal nomor 1 

saja, sedangkan soal nomor 2 tidak dilakukan pengecekan karena ia telah yakin terhadap hasil 

jawabannya tanpa melakukan pengecekan kembali. Subjek berkemampuan matematika rendah tidak 

melakukan pengecekan pada kedua soal sistem persamaan linear dua variabel, hal tersebut disebabkan 

ia tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pengecekan kembali terhadap hasil yang telah 

diperoleh. Menurut Biccard (2010) siswa seharusnya memperbaiki kembali penyederhanaan yang 

mereka lakukan ketika menemukan kontradiksi. 

7. Presenting (Menyampaikan Hasil) 

Hasil penelitian pada 3 subjek, subjek berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah 

mampu mencapai langkah presenting (menyampaikan hasil) pada kedua soal sistem persamaan linear 

dua variabel. Ketiga subjek tersebut tidak ada yang melakukan kesalahan pada langkah terakhir yaitu 

menyampaikan hasil dari permasalahan.. Menurut Biccard (2010), siswa perlu menyampaikan hasil 

yang mereka ciptakan untuk dibagikan kepada orang lain, komunikasi ini dibutuhkan untuk 

membenarkan model yang digunakan. 

 

PENUTUP 

Subjek berkemampuan matematika tinggi telah menggunakan ketujuh langkah pemodelan 

matematika dalam menyelesaikan dua butir soal PISA terkait materi sistem persamaan linear dua 

variabel. Subjek berkemampuan matematika sedang menggunakan ketujuh langkah pemodelan 

matematika dalam menyelesaikan soal PISA terkait materi sistem persamaan linear dua variabel pada 

soal nomor 1 sedangkan pada soal nomor 2 hanya menggunakan enam langkah pemodelan tanpa 

melakukan validating the result (mengecek hasil). Subjek berkemampuan matematika rendah hanya 

menggunakan enam langkah pemodelan matematika dalam menyelesaikan dua butir soal PISA terkait 

materi sistem persamaan linear dua variabel tanpa melakukan validating the result (mengecek hasil). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran yaitu bagi guru perlu 

menekankan kepada siswa dalam menggunakan langkah pemodelan matematika dalam menyelesaikan 

masalah. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian misalnya meneliti mengenai 

scaffolding yang diberikan kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan keseluruhan pemodelan 

matematika. 
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