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Abstrak 

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan memilih dan menggunakan berbagai alternatif strategi 

sehingga mampu mengatasi masalah yang dipresentasikan ke dalam pernyataan yang disadari, melibatkan 

pengetahuan dan pengembangan keterampilan intelektual siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 

kemampuan pemecahan masalah perbandingan oleh siswa SMA kelas X berdasarkan kemampuan matematika 

ditinjau dari taksonomi SOLO. Taksonomi SOLO didesain sebagai alat evaluasi atas respon siswa terhadap 

suatu tugas yang terdiri dari lima tingkatan yaitu prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional dan 

abstrak diperluas. Masalah perbandingan meliputi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif di mana data diperoleh berdasarkan tes dan wawancara. Subjek dalam 

penelitian ini yaitu 3 siswa kelas X SMA masing-masing satu siswa berkemampuan matematika tinggi, satu 

siswa berkemampuan matematika sedang dan satu siswa berkemampuan matematika rendah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa subjek berkemampuan matematika tinggi dan subjek berkemampuan matematika rendah 

mampu mencapai tahap abstak diperluas, subjek dapat menjawab dengan benar pertanyaan dari masing-masing 

soal yang berdasarkan informasi atau data dari soal dengan menggeneralisasikan ke situasi atau menerapkannya 

pada situasi lain. Subjek berkemampuan matematika sedang mampu mencapai tahap multistruktural, subjek 

dapat menjawab dengan benar pertanyaan dari masing-masing soal yang berdasarkan dua data atau konsep yang 

cocok yang disediakan dalam soal. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan guru dalam 

menyampaikan materi dan melakukan pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. 

Kata kunci : Pemecahan Masalah, Perbandingan, Taksonomi SOLO  

PENDAHULUAN 

Permendiknas No 22 Tahun 2006 (Permendiknas, 2006:105) menyatakan bahwa matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran 

penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama 

(Permendiknas, 2006:105). 

Materi perbandingan adalah salah satu materi dalam mata pelajaran matematika tingkat SMP 

kelas VII dan VIII. Materi perbandingan di kelas VII meliputi sub bahasan perbandingan dua besaran 

dengan satuan yang berbeda, masalah proporsi dan masalah skala (Kemendikbud, 2014). Sedangkan 

materi perbandingan di kelas VIII meliputi sub bahasan perbandingan senilai, dan perbandingan 

berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang berbanding lurus atau proporsi lurus, 

sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang berbanding terbalik atau proporsi 

yang berkebalikan (Kemendikbud, 2014). Penelitian Juni (2013) menyatakan bahwa masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah perbandingan senilai dan 

perbandingan berbalik nilai. Kebanyakan siswa hanya menuliskan jawaban akhirnya dan tidak 

memberikan penjelasan bagaimana cara mendapatkan hasil jawaban tersebut. Adapun siswa yang 

masih kurang memahami hal yang ditanyakan pada soal. 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika adalah 

kemampuan pemecahan masalah. NCTM (2000) menetapkan lima standar kemampuan matematika 

yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan 

komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connections), kemampuan penalaran dan bukti 

(reasoning and proof), dan kemampuan representasi (representations). Sepertihalnya tercantum dalam 

NCTM, Permendiknas No 22 Tahun 2006 (Permendiknas, 2006: 106) mengungkapkan bahwa salah 

satu tujuan matematika pada pendidikan menengah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 
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Menurut Santrock (2008: 368) pemecahan masalah adalah suatu proses kognitif dalam mencari 

solusi atau cara penyelesaian yang tepat untuk mencapai tujuan. Menurut Goos et.al (Dindin, 2008) 

seseorang dianggap sebagai pemecah masalah yang baik jika ia mampu memperlihatkan kemampuan 

memecahkan masalah yang dihadapi dengan memilih dan menggunakan berbagai alternatif strategi 

sehingga mampu mengatasi masalah tersebut. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang 

melibatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan intelektual siswa. 

Salah satu kerangka yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui respon siswa 

dalam memecahkan masalah yang termuat dalam soal yaitu taksonomi SOLO (Structure of Observed 

Learning Outcomes) (Pratiwi, 2015). Biggs & Collis (Sunardi, 2013) menyatakan bahwa taksonomi 

SOLO  didesain sebagai alat evaluasi tentang kualitas respons mahasiswa terhadap suatu tugas. 

Respons mahasiswa adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan mahasiswa dalam usaha 

menyelesaikan atau mendeskripsikan permasalahan tertentu (Sunardi, 2013). Ada lima level 

taksonomi SOLO menurut Biggs & Collis (Sunardi, 2013), yaitu level prastruktural, unistruktural, 

multistruktural, relasional dan abstrak diperluas. Dalam bahasa yang singkat taksonomi SOLO 

mengandung empat tingkatan yaitu : satu pemikiran, beragam pemikiran, hubungan antara pemikiran, 

dan pengembangan pemikiran yang didalamnya terdapat satu, banyak, dan pengembangan pemikiran 

itu sendiri (Hattie & Brown : 2004). Tingkatan taksonomi SOLO merupakan tingkatan yang 

berjenjang, artinya dimulai dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi sesuai dengan kemampuan 

peserta didik. Misalnya tingkat unistruktural itu setingkat lebih tinggi dibanding prastruktural dan lain 

sebaginya. Hal ini menurut Catherine & Biggs (2007:78) These responses were deliberately 

constructed to show that the higher level contains the lower level, plus a bit more. “Respon ini 

dibentuk untuk menunjukkan bahwa tingkat yang lebih tinggi mengandung tingkat yang lebih rendah, 

lebih tambah sedikit.” Berikut penjelasan masing-masing level dalam taksonomi Solo : 

 Level prastruktural tidak dapat melakukan tugas yang diberikan atau melaksanakan tugas 

dengan data yang tidak relevan (Sunardi, 2013:152). Ciri-ciri level prastruktural menurut Biggs dan 

Collis (Arifandi, 2015) adalah menolak memberikan jawaban, menjawab secara cepat atas dasar 

pengamatan dan emosi tanpa dasar yang logis, dan mengulangi pertanyaan. Level unistruktural dapat 

menggunakan satu penggal informasi dalam merespons suatu tugas (membentuk suatu data tunggal) 

(Sunardi, 2013:152). Ciri-ciri level unistruktural menurut Biggs dan Collis (Arifandi, 2015) adalah 

dapat menarik kesimpulan berdasarkan satu data yang cocok secara konkrit. Tingkat ini dicapai oleh 

siswa yang rata-rata berusia 9 tahun. Level multistruktural dapat menggunakan beberapa penggal 

informasi tetapi tidak dapat menghubungkannya secara bersama-sama (mempelajari data pararel) 

(Sunardi, 2013:152). Ciri-ciri level multistruktural menurut Biggs dan Collis (Arifandi, 2015) adalah 

dapat menarik kesimpulan berdasarkan satu data atau lebih atau konsep yang cocok, berdiri sendiri 

atau terpisah. Rata-rata usia siswa yang mencapai tingkat ini adalah 13 tahun. Level relasional dapat 

memadukan penggalan-penggalan informasi yang terpisah untuk menghasilkan penyelesaian dari 

suatu tugas (Sunardi, 2013:152). Ciri-ciri level relasional menurut Biggs dan Collis (Arifandi, 2015) 

adalah dapat berpikir secara induktif, dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau konsep yang 

cocok serta melihat dan mengadakan hubungan-hubungan antar data atau konsep tersebut. Siswa yang 

mencapai tingkat ini rata-rata berusia 17 tahun. Level abstrak diperluas dapat menemukan prinsip 

umum dari data terpadu yang dapat diterapkan untuk situasi baru (mempelajari konsep tingkat tinggi) 

(Sunardi, 2013:153). Ciri-ciri level abstrak diperluas menurut Biggs dan Collis (Arifandi, 2015) 

adalah dapat berpikir secara induktif dan deduktif, dapat mengadakan atau melihat hubungan-

hubungan, membuat hipotesis, menarik kesimpulan dan menerapkannya pada situasi lain. Tingkat 

tertinggi ini dicapai oleh siswa yang rata-rata berusia lebih dari 17 tahun. 

 Bigg dan Collis (Masruroh, 2007) juga membagi ragam soal menjadi empat kriteria 

berdasarkan taksonomi SOLO yaitu pertanyaan unistruktural, pertanyaan multistruktural, pertanyaan 

relasional dan pertanyaan abstrak diperluas. Pertanyaan unistruktural yaitu pertanyaan dengan kriteria 

menggunakan sebuah informasi yang jelas dan langsung dari teks soal. Pertanyaan multistruktural 

yaitu pertanyaan dengan kriteria menggunakan dua informasi atau lebih dan terpisah yang termuat 

dalam teks soal. Semua informasi atau data dapat segera digunakan untuk mendapatkan penyelesaian. 

Pertanyaan relasional yaitu pertanyaan dengan kriteria menggunakan suatu pemahaman dari dua 

informasi atau lebih yang termuat dalam teks soal. Semua informasi diberikan, namun belum bisa 

segera digunakan untuk menyelesaikan soal. Dalam kasus ini tersedia data yang harus digunakan 

untuk menentukan informasi sebelum dapat digunakan untuk memperoleh penyelesaian akhir. 
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Alternatif lain adalah menghubungkan informasi-informasi yang tersedia dengan menggunakan 

prinsip umum atau rumus untuk mendapatkan rumus baru. Dari informasi atau data baru ini 

selanjutnya dapat digunakan untuk penyelesaian akhir. Pertanyaan abstrak diperluas yaitu pertanyaan 

dengan kriteria menggunakan prinsip umum yang abstrak atau hipotesis yang diturunkan dari 

informasi dalam teks soal. Semua informasi atau data diberikan tetapi belum bisa segera digunakan 

untuk mendapatkan penyelesaian akhir. Dari data atau informasi yang diberikan itu masih diperlukan 

prinsip umum yang lebih abstrak atau menggunakan hipotesis untuk mengaitkannya sehingga 

mendapatkan informasi atau data baru. Data informasi atau data baru ini kemudian diperoleh 

penyelesaian akhir. 

Peneliti Arifandi (2015) mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih 

dikatakan rendah, dimana masih banyak siswa tidak memahami maksud pertanyaan dalam soal dan 

tidak teliti dalam membaca soal karena soal pemecahan masalah tersebut berbentuk soal cerita. 

Kemampuan pemecahan masalah siswa masih dikatakan rendah berdasarkan level hasil belajar siswa 

kelas VII SMP Negeri 7 Jember dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah pokok bahasan 

Aritmetika Sosial, masih terdapat 31,7% siswa yang belum mencapai level Multistruktural. Hal ini 

sejalan dengan dengan hasil penelitian Marita Zulaekha (Arifandi, 2015) yang menyatakan bahwa 

profil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Yosowilangun 

dalam pokok bahasan aritmatika sosial masih terdapat 40% siswa yang belum mencapai level 

Multistruktural. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa taksonomi SOLO merupakan salah 

satu cara untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika berdasarkan kemampuan matematika. Taksonomi SOLO dapat 

mengklasifikasikan siswa dalam menyelesaikan/memecahkan masalah perbandingan dengan 

memperhatikan karakteristik kelima level kemampuannya. Tujuan pada penilitian ini adalah 

mendiskripsikan kemampuan pemecahan masalah perbandingan oleh siswa SMA kelas X berdasarkan 

kemampuan matematika ditinjau dari taksonomi SOLO. 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

deskriptif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah 

perbandingan oleh siswa SMA kelas X berdasarkan kemampuan matematika ditinjau dari taksonomi 

SOLO. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes tentang materi perbandingan yang 

daripadanya kita dapat memperoleh informasi yang cukup sehingga dapat dianalisis. Kemampuan 

pemecahan masalah digali lebih lanjut oleh peneliti melalui wawancara semi terstruktur dengan siswa. 

Kemudian hasil tes dan wawancara dianalisis dan disaring dalam tabel dengan meninjau level respon 

siswa dengan taksonomi SOLO. Hasil penyaringan tersebut kemudian dideskripsikan berdasarkan 

kategori atau level kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari taksonomi SOLO. Peneliti 

merupakan instrumen utama yang menggali data dari sumber data dengan lebih mengutamakan proses 

dari pada hasil. Data pada penelitian ini berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, rangkaian kata-kata, 

dokumen dan bahasa tubuh. 

 Penelitian ini mengambil 3 subjek kelas X IPS 1.2 SMA Negeri 1 Salatiga yang telah memiliki 

cukup pengetahuan dan keterampilan tentang materi perbandingan dengan rincian satu subjek 

berkemampuan matematika tinggi, satu subjek berkemampuan matematika sedang, dan satu subjek 

berkemampuan matematika rendah. Penentuan subjek berdasarkan skor PAS (Penilaian Akhir 

Semester) Semester I Tahun Ajaran 2016/2017 dan rekomendasi guru. Untuk meklasifikasikan subjek 

dalam kriteria tinggi, sedang dan rendah didasarkan pada perhitungan dari mean dan standar deviasi, 

diperoleh hasil perhitungan seperti pada : 

Tabel 1. Data Penggelompokkan Siswa Berdasarkan Kemampuan Matematika 
Kriteria penggelompokan Kriteria Jumlah Siswa Skor Subjek Inisial 

Skor   28,71 Tinggi 4 31 S1 

23,74   skor   28,71 Sedang 15 26 S2 

Skor < 23,74 Rendah 3 23 S3 
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 Indikator pencapaian hasil siswa memecahan masalah perbandingan berdasarkan taksonomi 

SOLO yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan deskripsi lima tingkat 

taksonomi SOLO dalam penelitian Utomo (2015) yang disajikan pada tabel berikut. 
Tabel 2. Indikator PencapaianTaksonomi SOLO 

No Level Deskripsi Indikator Pencapaian Hasil 

1 Prastruktural Siswa tidak menjawab atau salah dalam 

memberikan jawabannya terhadap 

semua pertanyaan dari masing-masing 

soal. 

Siswa tidak menjawab atau salah dalam 

memberikan jawabannya terhadap 

semua pertanyaan dari masing-masing 

soal. 

2 Unistruktural Siswa dapat menjawab dengan benar 

pertanyaan dari masing-masing soal 

berdasarkan satu data atau satu 

informasi yang disediakan oleh soal 

Siswa mampu menentukan 

penyelesaian dari permasalahan 

perbandingan senilai 

3 Multistruktural Siswa dapat menjawab dengan benar 

pertanyaan dari masing-masing soal 

yang berdasarkan dua data atau konsep 

yang cocok yang disediakan dalam soal 

Siswa mampu menentukan waktu yang 

diperlukan jika banyak orang 

bertambah pada persoalan 

perbandingan berbalik nilai 

4 Relasional Siswa dapat menjawab dengan benar 

pertanyaan dari masing-masing soal 

yang berdasarkan data atau konsep 

yang cocok serta melihat dan 

mengadakan hubungan-hubungan antar 

data atau konsep tersebut 

Siswa mampu menentukan berapa 

banyak tambahan orang pada suatu 

pekerjaan jika pekerjaan telah berhenti 

beberapa waktu, pada persoalan 

perbandingan berbalik nilai 

5 Abstrak diperluas Siswa dapat menjawab dengan benar 

pertanyaan dari masing-masing soal 

yang berdasarkan informasi atau data 

dari soal dengan menggeneralisasikan 

ke situasi atau menerapkannya pada 

situasi lain 

Siswa mampu menentukan waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas 

jika dikerjakan dua orang sekaligus, 

pada persoalan perbandingan berbalik 

nilai 

ANALISIS DAN HASIL ANALISIS 

 Berikut merupakan deskripsi kemampuan pemecahan masalah perbandingan oleh S1, S2 dan 

S3 yang ditinjau dari taksonomi SOLO pada masing-masing pertanyaan. 

1. Prastruktural 

 Subjek dikatakan berada pada level prastruktural apabila subjek tersebut tidak menjawab atau 

salah dalam memberikan jawabannya terhadap semua pertanyaan dari masing-masing soal. Ketiga 

subjek pada penilitian ini menjawab secara tertulis semua pertanyaan yang diberikan, dan tidak 

terdapat subjek yang salah dalam memberikan jawabannya terhadap semua pertanyaan dari masing-

masing soal yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa ketiga subjek telah 

melewati level prastruktural. Jawaban siswa pada masing-masing pertanyaan dapat dilihat pada 

masing-masing pertanyaan unistruktural, pertanyaan multistruktural, pertanyaan relasional dan 

pertanyaan abstrak diperluas dibawah ini. 

2. Pertanyaan Unistruktural 

 Pertanyaan unistruktural pada penelitian ini tercantum pada soal tentang permasalahan 

perbandingan senilai. Berikut ini merupakan jawaban tertulis masing-masing subjek. 
1. Seorang siswa dapat membawa 15 buah buku. Berapa buah buku yang dapat dibawa 8 orang siswa? 

 
 

 

(a) (b) (c) 
Gambar 1. Jawaban Tertulis Soal Tentang Permasalahan Perbandingan Senilai Oleh Subjek 

(a) S1, (b) S2 Dan (c) S3 
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Ketiga subjek yaitu S1, S2 dan S3 mampu menentukan jenis perbandingan dari soal tentang 

permasalahan perbandingan senilai dengan benar. Semua subjek menjawab jenis perbandingannya 

adalah senilai. Alasan dinyatakan sebagai perbandingan senilai yaitu karena apabila jumlah orang 

bertambah otomatis jumlah jumah buku juga bertambah. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan 

cuplikan wawancara oleh S1, S2 dan S3 mengenai jenis perbandingan pada soal tentang permasalahan 

perbandingan senilai berikut ini. 
Cuplikan wawancara 1 

S1 : Jenis perbandingan senilai. Karena ee.. apa.. karena jumlah.. karena ketika jumlah siswanya 

bertambah maka jumlah buku ikut bertambah, sehingga perbandingannya sama. 

S2 : Senilai. Karena kalo... gimana ya kalo 1 siswa membawa 15 buku, berarti 8 siswa itu jumlah 

buku yang dibawa akan naik. 

S3 : Ini kan soal perbandingan senilai. Kalo kan kalo seseorang bisa membawa 1 buku tulis kan 

ee.. ee kalo seseorang bisa membawa 15 buku tulis. Berarti kalo apa orangnya lebih banyak 

otomatis yang dibawa bisa lebih banyak, gitu. 

 Berdasarkan jawaban tertulis dapat dilihat S1 tidak menuliskan bentuk perbandingannya, 

melainkam S1 menuliskan data yang diketahui yaitu jumlah buku dan jumlah siswanya dengan 

mensejajarkan jumlah siswa dengan jumlah buku yang dapat dibawa siswa tersebut. Kemudian 

melakukan perhitungannya dengan melakukan perkalian silang. S2 dan S3 memecahkan 

permasalahan dengan cara yang berbeda dari S1. Subjek S2 dan S3 menuliskan bentuk 

perbandingannya dari data yang diketahui dalam soal, kemudian dilakukan perkalian silang dalam 

perhitungannya. Hal ini dapat dilihat dalam cuplikan wawancara mengenai cara penggerjaan masing-

masing subjek berikut ini. 
Cuplikan wawancara 2 

S1 : Yang bisa saya pahami, ini kan disoal sudah seorang siswa dapat membawa 15 buku, lah yang 

ditanyakan berapa buku yang dapat dibawa oleh 8 orang siswa. Kalo 1 siswa bisa 15, berarti 

kalo 8 siswa itukan tinggal 8 dikali 15 sudah ketemu hasilnya kan. 

S2 : Menurut saya, kalo 1 orang kan bawa 15 buku, berarti 8 orang kan bisa bawa   buku. Lalu ini 

bisa dicari dengan perkalian silang.     kan  , 8   , itu 120 buku. Jadi, 8 orang bisa 

membawa 120 buku.  

S3 : Membuat perbandingannya berarti 1 orang siswa per 8 orang siswa sama dengan 15 buku per 

ee.. disimbolkan  . Trus   
    

 
 trus   nya itu tadi 120 buku.  

 Ketiga subjek mampu memahami permasalahan perbandingan senilai tersebut dengan baik, 

sehingga semua subjek dapat menyimpulkan dengan tepat jenis perbandingannya serta mampu 

menyelesaikan permasalahan meskipun dengan cara yang sedikit berbeda. Berdasarkan jawaban 

tertulis subjek dan hasil wawancara, semua subjek mampu menarik kesimpulan dengan tepat dari data 

yang sudah diketahui dalam permasalahan perbandingan senilai tersebut sehingga semua subjek 

tersebut masuk dilevel unistruktural. 

3. Pertanyaan Multistruktural 

 Pertanyaan multistruktural dalam penelitian ini tercantum pada soal tentang permasalahan 

perbandingan berbalik nilai mengenai tugas matematika. Jawaban tertulis masing-masing subjek dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. 
2. Dalam waktu 6 jam, 14 orang siswa dapat menyelesaikan tugas matematika membuat alat peraga trigonometri. 

a. Jika siswa bertambah sebanyak 2 orang, berapa waktu yang diperlukan mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut? 

   
(a) (b) (c) 

Gambar 2. Jawaban tertulis soal tentang permasalahan perbandingan berbalik nilai mengenai tugas 

matematika oleh subjek (a) S1, (b) S2 dan (c) S3 

Berdasarkan pemahaman subjek terhadap data-data yang terdapat dalam soal, ketiga subjek mampu 

menyimpulkan jenis perbandingan dari soal tentang permasalahan perbandingan berbalik nilai 

mengenai tugas matematika tersebut. Ketiga subjek dalam wawancaranya menyebutkan jenis 



11 
 

perbandingan dari soal tersebut adalah perbandingan berbalik nilai beserta penjelasan alasannya. 

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan cuplikan wawancara oleh masing-masing subjek mengenai 

jenis perbandingan soal berikut ini. 
Cuplikan wawancara 3 

S1 : Perbandingannya kan berarti orangnya bertambah maka jamnya akan turun, jadi ini kan berbalik 

nilai. 

S2 : Menurut saya berbalik nilai. Ohh. Semakin jamnya semakin sedikit, orang yang bisa mengerjakan 

semakin banyak. Orang yang mengerjakan semakin banyak. Jadi kebalikan. 

S3 : Nomor 2 ini perbandingan berbalik nilai. Karena kan kalo dalam waktu 6 jam, 14 orang siswa itu 

bisa menyelesaikan tugas matematika. Kalo ditambah orangnya itu kan bisa menggerjakan 

otomatis bisa mengerjakan lebih apa ya lebih cepat he’e lebih cepat, ehh he’e. Kalo orangnya lebih 

banyak berarti pekerjaannya bisa lebih cepat selesai. 

 Berdasarkan jawaban tertulis subjek, ketiga subjek mampu memecahkan permasalahan 

perbandingan berbalik nilai tersebut. S1 dan S3 menuliskan data-data yang diketahui dalam persoalan 

sebelum melakukan perhitungan, sedangkan S2 tidak menuliskan hal tersebut. Pemecahan masalah 

yang dilakukan S2 dan S3 dengan cara yang sama, sedangkan S1 dengan cara yang sedikit berbeda. 

S1 menuliskan data-data yang diketahui dengan mensejajarkan antara waktu dengan jumlah orangnya, 

kemudian untuk perhitungannya dilakukan dengan mengkalikan secara mendatar antara waktu dengan 

jumlah orangnya. S2 dan S3 menyelesaikan permasalahannya dengan menuliskan bentuk 

perbandingan dengan penempatan saling bersilangan antara waktu dan jumlah orang, kemudian dalam 

perhitungannya dilakukan perkalian silang untuk menentukan waktu yang belum diketahui. Hal ini 

dapat dilihat dalam cuplikan wawancara mengenai cara penggerjaan masing-masing subjek berikut 

ini. 
Cuplikan wawancara 4 

S1 : Hitungannya itu 16 dikali ini yang belum diketahui atau saya sebut saja   gitu ya, nah 16      

sama dengan 14   6 atau disini, ini kan masih jam saya ubah jadi menit. 6 itu jadi 360, itu kan 

dikalikan 60 orangnya masih tetap 14, yang ini juga 16 sehingga tinggal kaliin 16 dikali   kan 

    sama dengan 360 14 trus dikali nanti ketemu   sama dengan 
   

 
 ini disederhanain, jadinya 

 , 315 menit. 315 menit ini kan sama aja dengan 15 menit ehh 5 jam 15 menit. 

S2 : Ini kan perbandingan berbalik nilai, kalo yang pernah saya pelajari itu berbalik nilai itu berarti 

yang ke-2 jadi itu yang ada disebelah sini (penyebut pecahan ruas kiri), lalu tinggal dikali silang 

seperti biasa. Jadi kan ketemunya kan 5,25 berarti 5 jam koma 25.  25 kan belum satuan jam atau 

menit. Jadi saya pernah tau dikalikan 60. Jadinya 5 jam 15 menit. 

S3 : Kalo perhitungannya itu 6 jam dibagi   disimbolkan  ,   nya itu waktu yang dibutuhkan untuk 

16 orang tadi trus ini 16 sama dengan 16 dibagi 14. Trus   
    

  
 hasilnya 5 seperempat jam. 

 Berdasarkan data-data terpisah yang ada dalam permasalahan perbandingan berbalik nilai 

mengenai tugas matematika tersebut, ketiga subjek mampu menarik kesimpulan dengan baik sehingga 

dapat memberikan jawaban yang benar dalam memecahkan permasalahan tersebut sehingga S1, S2 

dan S3 masuk dilevel multistruktural. Dalam pertanyaan multistruktural tersebut ketiga subjek juga 

menunjukan kemampuan level unistruktural dimana semua subjek mampu mengambil kesimpulan 

dari satu data yang diketahui untuk menentukan kondisi kedua dari permasalahan tersebut. 

Berdasarkan data penambahan siswa sebanyak 2 orang, ketiga subjek menyimpulkan kondisi kedua 

yang menjadi permasalahan adalah waktu yang diperlukan oleh 16 orang untuk menyelesaikan tugas. 

4. Pertanyaan Relasional 

 Pertanyaan relasional pada penelitian ini tercantum pada soal tentang perbandingan berbalik 

nilai mengenai pelaksanaan tugas yang terhenti. Jawaban S1, S2 dan S3 dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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2. Dalam waktu 6 jam, 14 orang siswa dapat menyelesaikan tugas matematika membuat alat peraga trigonometri. 

b.   Jika 14 orang tersebut beristirahat selama 1 jam setelah mengerjakan tugas selama 3 jam. Berapa banyak tambahan 

siswa yang diperlukan agar tugas tersebut dapat selesai tepat pada waktunya? 

 
 

 

(a) (b) (c) 

Gambar 3. Jawaban Tertulis Soal Tentang Permasalahan Perbandingan Berbalik Nilai Mengenai 

Pelaksanaan Tugas Yang Terhenti Oleh Subjek (A) S1, (B) S2 Dan (C) S3 

Ketiga subjek mampu menyimpulkan jenis perbandingan dari soal tentang permasalahan 

perbandingan berbalik nilai mengenai pelaksanaan tugas yang terhenti berdasarkan pemahaman 

subjek terhadap data-data yang ada dalam soal. Ketiga subjek dalam wawancaranya menyebutkan 

jenis perbandingan dari soal tersebut adalah perbandingan berbalik nilai beserta penjelasan alasannya. 

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan cuplikan wawancara oleh masing-masing subjek mengenai 

jenis perbandingan soal berikut ini. 
Cuplikan wawancara 5 

S1 : Yang 2.b, iya masih karena ini kan waktunya berkurang karena ini kan setelah 3 jam 

menggerjakan tugas ini kan beristirahat selama 1 jam, berarti kan hilang 1 jam. Berarti waktunya 

berkurang, tinggal 5 jam kalo waktunya berkurang berarti kan butuh tambahan orang gitu kan jadi 

perbandingannya waktu turun orangnya tambah, gitu. Jadi berbalik nilai. 

S2 : Dalam soal 2.b bisa dilihat semakin singkat waktunya maka semakin banyak siswa yang harus 

menyelesaikan tugas matematika tersebut. Itu berarti nomor 2.b termasuk perbandingan berbalik 

nilai. 

S3 : Yang 2.b juga perbandingan berbalik nilai, karena untuk menyelesaikan tepat pada waktunya kan 

itu harus 14 orang tapi jika itu ada waktu berhentinya kalau tetap dikerjakan 14 orang tidak akan 

bisa selesai pada tepat waktunya jadi harus ditambah orang untuk  menyelesaikan tepat pada 

waktunya. 

 Pemecahan masalah yang dilakukan ketiga subjek dilakukan dengan cara yang berbeda. Data-

data yang saling berkaitan dalam persoalan tersebut, belum mampu dirangkai oleh subjek S1 dan S2, 

sehingga cara pemecahan masalah yang dilakukan belum tepat. S1 menggunakan pembanding dengan 

kondisi pertama 14 orang dalam 6 jam, kondisi kedua yaitu   orang dalam 5 jam. 5 jam didapat 

dengan mengkurangkan waktu mula-mula yaitu 6 jam dengan 1 jam istirahat. S2 menggunakan 

perbandingan dengan kondisi pertama yaitu 14 orang dalam 6 jam dan kondisi kedua yaitu   orang 

dalam 2 jam. S1 dan S2 mengabaikan data konkrit yang terdapat dalam soal bahwa pekerjaan telah 

dikerjakan selama 3 jam sebelum waktu istirahat. Hal tersebut yang menyebabkan penyelesaian 

perbandingan yang dilakukan S1 dan S2 belum tepat. Hal ini dapat dilihat dalam cuplikan wawancara 

mengenai cara penggerjaan oleh masing-masing subjek berikut ini. 
Cuplikan wawancara 6 

S1 : Jadi perkaliannya mendatar 5   sama dengan 6     trus akhirnya nanti 16,8. Lalu ini kan yang 

ditanyakan berapa banyak tambahan siswa, jadi   ini kan 16,8 tinggal dikurangin orang awalnya 

14 jadi hasilnya 2,8 orang. 

S2 : Perbandingannya, pertama disini kan tepat pada waktunya itu menurut saya 6 jam dari sini, trus 

sudah dikurangi 1 jam sama istirahat berarti sisanya tinggal 5 jam. Tadi sudah mengerjakan 

selama 3 jam, berarti waktu yang tersisa untuk mengerjakan tinggal 2 jam. lah trus.. aa.. 2 jam ini 

berapa siswa yang bisa, berapa banyak tambahan siswa yang diperlukan bisa mengerjakan dalam 

waktu 2 jam. Jika 6 jam sama 14 maka 2 jam itu  . Lalu inikan saya kali silang, 2  kan sama 

dengan 84,   sama dengan 42. 42 itu, jumlah siswa semuanya dikurangi 14 tadi yang sudah ada, 

itu 18 siswa. 18 siswa itu cuma dalam waktu 2 jam, lalu saya kurangi lagi 14 berarti tambahan 

siswanya 4 siswa.   

S3 : Cara penghitungannya ini 6 jam dikali 14 siswa sama dengan 3 jam dikali 14 siswa ditambah 1 

jam dikali 0 siswa ditambah 2 jam dikali  ,   nya itu ee simbol dari siswa. Trus 84 sama dengan 

42 ditambah 0 tambah 2  sama dengan 84 sama dengan 42 ditambah 2 , kemudian 42 nya 

dipindah ruas jadi 84      , hasilnya 21  . Jadi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 6 
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jam menyelesaikan tugas itu selama 6 jam ada 21 orang. Nah tadi kan udah ada 14 orang, berarti 

tambahannya      , jadinya tambahannya 7 orang. 

 S3 mampu memahami data-data yang saling berkaitan yang dimunculkan dalam persoalan serta 

merangkainya dalam sebuah kesatuan cara pemecahan masalah yang benar, hal tersebut dituangkan 

dalam kalimat matematika      (    )  (   )  (   ). Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui bahwa ruas kiri      merupakan kondisi pertama yaitu 6 jam oleh 14 orang, pada ruas 

kanan nilai (    ) artinya tugas telah dilakukan selama 3 jam oleh 14 orang. Nilai (   ) artinya 

istirahat selama 1 jam sehingga tidak ada siswa atau nol orang yang menggerjakan tugas, sedangkan 

nilai (   ) artinya 2 jam sisa waktu dengan   orang yang belum diketahui. Sisa waktu 2 jam didapat 

dengan mengurangi 6 dengan 3 jam tugas telah dikerjakan dan dikurangi 1 jam istirahat, sehingga 

siswa waktunya         jam. 

 Berdasarkan jawaban tertulis dan hasil wawancara, S1 dan S2 belum mampu menarik 

kesimpulan berdasarkan data-data yang saling berkaitan dan merangkainya menjadi suatu pemecahan 

masalah perbandingan yang tepat, sedangkan S3 mampu menarik kesimpulan berdasarkan data-data 

yang saling berkaitan dan merangkainya menjadi suatu pemecahan masalah perbandingan yang tepat, 

sehingga S3 masuk dalam level relasional. Dalam pertanyaan relasional tersebut, pada ketiga subjek 

juga menunjukan kemampuan level unistruktural yang ditunjakkan dengan pengambilan kesimpulan 

dari satu data yang cocok. Hal ini terlihat dalam data yang menunjukan bahwa tugas harus 

diselesaikan tepat pada waktunya, subjek S1, S2 dan S3 mampu menarik kesimpulan bahwa waktu 

yang tersedia adalah tepat 6 jam. Selain level unistruktural diatas,  kemampuan dilevel multistruktural 

juga ditunjukkan S3 selama proses pemecahan masalah, dengan menarik kesimpulan (    ) (  
  ) (   ) dan (   ) dari data-data yang diketahui dalam persoalan pemecahan masalah 

perbandingan berbalik nilai tersebut. 

5. Pertanyaan Abstrak Diperluas 

 Pertanyaan abstrak diperluas dalam penelitian ini tercantum pada soal tentang permasalahan 

perbandingan berbalik nilai mengenai satu pekerjaan yang dilakukan bersama. Jawaban tertulis S1, S2 

dan S3 dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
3. Alif dapat menyelasaikan tugas piket kelas dalam waktu 6 menit. Dengan tugas piket kelas yang sama Tama 

menyelesaikannya dalam waktu 9 menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan piket jika Alif dan 

Tama menggerjakan bersama-sama? 

  

 

(a) (b) (c) 

Gambar 4. Jawaban tertulis soal tentang permasalahan permasalahan perbandingan berbalik nilai 

mengenai satu pekerjaan yang dilakukan bersama oleh subjek (a) S1, (b) S2 dan (c) S3 

 Ketiga subjek mampu menyimpulkan jenis perbandingan dari soal tentang permasalahan 

perbandingan berbalik nilai mengenai satu pekerjaan yang dilakukan bersama berdasarkan 

pemahaman subjek terhadap data-data yang ada dalam soal. Ketiga subjek dalam wawancaranya 

menyebutkan jenis perbandingan dari soal tersebut adalah perbandingan berbalik nilai beserta 

penjelasan alasannya selama wawancara. Pernyataan tersebut diperkuat dengan cuplikan wawancara 

mengenai jenis perbandingan oleh masing-masing subjek berikut ini. 
Cuplikan wawancara 7 

S1 : Perbandingannya itu berbalik nilai, karena semakin banyak orang yang menggerjakannya akan 

semakin berkurang waktunya bu, gitu. 

S2 : Pada soal nomor 3 ketika Alif dan Tama menyelesaikannya bersama-sama yaitu berarti jumlah 

orang yang mengerjakan piket bertambah maka waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan untuk 

menyelesaikan piket menjadi berkurang. Itu berarti termasuk perbandingan berbalik nilai.  

S3 : Yang nomor 3, itu juga perbandingan berbalik nilai karena itu juga jika dikerjakan bersama-sama 

akan lebih cepet. Kalo dikerjakan Alif sendirian dan Tama sendirian, 6 dan 9 menit, tapi kalo 

mereka bisa menggerjakannya bersama-sama akan lebih cepat. 
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 Jawaban tertulis dan hasil wawancara menunjukan bahwa ketiga subjek mampu memahami 

persoalan yang ada mengenai perbandingan berbalik nilai tersebut, namun hanya S1 dan S3 yang 

mampu menyelesaikan permasalahannya dengan tepat. S2 kesulitan menyelesaikan permasalahan 

tersebut dengan tepat, S2 menunjukan  bentuk perbandingan 
 

  
 
 

 
. Selama wawancara dapat 

diketahui nilai 15 didapatkan S2 dengan menjumlahkan waktu masing-masing Alif dan Tama yaitu 

      . Sedangkan nilai 2 dianggap sebagai kondisi ketika Alif dan Tama menggerjakannya 

sendiri-sendiri, nilai 1 didapat sebagai kondisi ketika Alif dan Tama menggerjakan tugas secara 

bersama-sama. Nilai   merupakan waktu yang dibutuhkan Alif dan Tama untuk menggerjakan tugas 

bersama-sama. Perhitungan yang dilakukan S2 dengan melakukan perkalian silang pada 
 

  
 
 

 
  

sehingga didapat nilai          
 Data yang ada dalam persoalan tersebut dapat dipahami S1 dan S3 dengan baik, dan mampu 

mengkaitkanya menjadi suatu hubungan yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan perbandingan 

berbalik nilai tersebut. Dalam menemukan waktu yang diperlukan ketika tugas dikerjakan bersama-

sama oleh Alif dan Tama, S1 dan S3 menggunakan penjumlahan perbandingan untuk Alif  
 

 
 

sedangkan Tama 
 

 
 di mana pada masing-masing pecahan tersebut, pembilang yang tertulis 1 

mengibaratkan 1 pekerjakan yang mereka lakukan dan penyebut pada pecahan tersebut merupakan 

waktu yang diperlukan masing-masing Alif dan Tama. Pernyataan tersebut diperkuat dengan cuplikan 

wawancara oleh S1 dan S3 mengenai cara pengerjaan soal berikut ini. 
Cuplikan wawancara 8 

S1 : Karena yang ditanyakan ini berapa waktu yang dibutuhkan maka kalo ini tadi kan menggerjakan 

1 pekerjaan yang sama yaitu dalam satu kelas. Itu artinya kita dapat menghitungnya dengan cara 

Alif ditambah Tama sama dengan 1 pekerjaan tadi piket kelas tadi saya ibaratkan 1. Sehingga 

penjumlahannya untuk Alif  
 

 
, 6 ini waktunya ditambah Tama tadi 

 

 
. Kalo sudah nanti hasil 

akhirnya kan 
  

  
, maaf 

 

  
 . 

 

  
 ini artinya dalam mereka berdua dapat menggerjakan 5 pekerjaan 

yang sama dalam waktu 18 menit. Karena disoal ini ditanyakan berapa lama waktunya, tinggal 

dibalik 
  

 
     menit. Berarti Alif dan Tama membutuhkan waktu 3,6 menit untuk 

menyelesaikan piket dalam kelas mereka, gitu. 

S2 : Ehm... kurang tau sih saya. Eh saya agak lupa cara menggerjakan yang ini. Pernah menggerjakan 

soal kayak gini, tapi waktu itu kesulitan menggerjakan 

S3 : Cara menggerjakannya ee 
 

 
 
 

 
 
   

  
 
  

  
 trus.. trus 36 dibagi 10 sama dengan 3,6 menit. Nah 

1 nya itu kan berarti 1 pekerjaan itu dikerjakan dalam waktu 6 menit oleh Alif, trus yang 
 

 
 itu 1 

pekerjaan dikerjakan 9 menit oleh Tama.  

 S1 dan S3 sedikit kesulitan dalam menjelaskan alasan mengapa untuk menentukan waktu yang 

diperlukan bersama-sama harus membalik pecahan antara pembilang dan penyebutnya, tetapi S1 dan 

S3 mampu menyelesaikan permasalahan perbandingan berbalik nilai dalam jawaban tertulisnya 

dengan tepat. S1 dan S3 mampu menggunakan data-data yang diketahui maupun informasi-informasi 

yang tidak dinyatakan dalam persoalan sehingga S1 dan S3 masuk dalam level abstrak diperluas 

walaupun belum sempurna. Dalam proses penggerjaan permasalahan oleh S1 dan S3 pada pertanyaan 

abstrak diperluas, juga muncul kemampuan level relasional dimana subjek mampu membuat 

keterkaitan atau hubungan-hubungan dari data-data yang telah diketahui sehingga didapatkan cara 

penggerjaan dengan menjumlahkan bagian-bagian pekerjan dalam satu pekerjaan yaitu 
 

 
 untuk Alif  

 

 
 

untuk Tama dalam menemukan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tugas bersama-sama. 

Kemampuan level relasional yang ditunjukan S1 pada pada pertanyaan abstrak diperluas ini 

menunjukan bahwa S1 mampu mencapai level relasional yang sebelumnya belum dicapai pada 

pertanyaan relasional karena kurang cermatnya S1 dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 Berdasarkan hasil analisis kemampuan pemecahan masalah pada materi perbandingan senilai 

dan perbandingan berbalik nilai yang ditinjau dengan taksonomi SOLO, S1 dan S3 mampu mencapai 

level abstrak diperluas sedangkan S2 mampu mencapai level multistruktual karena S2 mampu 

memecahkan masalah dalam pertanyaan unsitruktural dan pertanyaan multistruktural dengan benar. 

Adapun kemampuan pemecahan masalah perbandingan ketiga subjek yang ditinjau dari taksonomi 

SOLO dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3. Kemampuan Pemecahan Masalah Perbandingan Ditinjau Dari Taksonomi SOLO 

No Level Taksonomi SOLO 
Subjek 

S1 S2 S3 

1 Prastruktural √ √ √ 

2 Unistruktural √ √ √ 

3 Multistruktural √ √ √ 

4 Relasional √ - √ 

5 Abstrak Diperluas √ - √ 

PEMBAHASAN 

1. Level Prastruktural 

 Subjek dikatakan berada pada level prastruktural apabila siswa tidak menjawab atau salah 

dalam memberikan jawabannya terhadap semua pertanyaan dari masing-masing soal (Utomo, 2015). 

Ketiga subjek pada penilitian ini menjawab secara tertulis semua pertanyaan yang diberikan, dan tidak 

terdapat subjek yang salah dalam memberikan jawabannya terhadap semua pertanyaan dari masing-

masing soal yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa ketiga subjek telah 

melewati level prastruktural. Hal ini sejalan dengan penelitian Manibuy (2014) dan penelitian Putri 

(2013) yang menunjukan bahwa subjek berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah 

mampu mencapai level prastruktural. 

2. Level Unistruktural 

 Subjek dikatakan berada pada level unistruktural apabila siswa dapat menjawab dengan benar 

pertanyaan dari masing-masing soal berdasarkan satu data atau satu informasi yang disediakan oleh 

soal (Utomo, 2015). Masing-masing subjek berkemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah 

telah mencapai level unistruktural, di mana semua subjek mampu menggunakan satu data atau 

informasi yang tercantum dalam persoalan dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Seluruh subjek menggunakan informasi yang tepat untuk membentuk perbandingan senilai dan 

menyelesaikannya dengan benar. Hal ini sejalan dengan penelitian Manibuy (2014) dan penelitian 

Putri (2013) yang menunjukan bahwa subjek berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah 

mampu mencapi level unistruktural. 

 
Gambar 5. Diagram Respon Pertanyaan Unistruktural 

3. Level Multistruktural 

 Subjek dikatakan berada pada level multistruktural apabila siswa dapat menjawab dengan benar 

pertanyaan dari masing-masing soal yang berdasarkan dua data atau konsep yang cocok yang 

disediakan dalam soal (Utomo, 2015). Masing-masing subjek berkemampuan matematika tinggi, 

sedang dan rendah telah mampu mencapai level multistruktural, di mana ketiga subjek menggunakan 

informasi-informasi atau data-data yang tepat walaupun belum saling terhubung untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada dengan benar.  Ketiga subjek mampu menentukan waktu yang diperlukan jika 

banyak orang bertambah pada persoalan perbandingan berbalik nilai. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian Manibuy (2014) dan penelitian Putri (2013) yang menunjukan bahwa hanya subjek 

berkemampuan matematika tinggi dan sedang yang mampu mencapi level multistruktural. 

 
Gambar 6. Diagram Respon Pertanyaan Multistruktural 
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4. Level Relasional 

 Subjek dikatakan berada pada level relasional apabila siswa dapat menjawab dengan benar 

pertanyaan dari masing-masing soal yang berdasarkan data atau konsep yang cocok serta melihat dan 

mengadakan hubungan-hubungan antar data atau konsep tersebut (Utomo, 2015). S1 kurang teliti 

dalam memahami permasalahan yang ada, sehingga dari informasi-informasi yang ada belum bisa 

menghubungkan dengan tepat. S2 mampu memahami permasalahan yang ada namun S2 belum 

mampu merangkai atau menghubungkan informasi-informasi yang yang ada menjadi suatu bantuan 

untuk memecahkan permasalahan yang ada. S3 mampu memahami permasalahan dengan baik dan 

menggunakan informasi-informasi yang tepat serta saling menghubungkannya menjadi suatu 

pemecahan masalah yang baik. S3 mampu menentukan berapa banyak tambahan orang pada suatu 

pekerjaan jika pekerjaan telah berhenti beberapa waktu, pada persoalan perbandingan berbalik nilai. 

Berdasarkan hal tersebut maka S3 masuk dalam level relasional dan S2 tidak mencapai level 

relasional. S1 menunjukkan kemampuan level relasional dalam proses penyelesaikan permasalahan 

pada pertanyaan abstrak diperluas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut subjek berkemampuan 

matematika tinggi S1 juga masuk dalam level relasional. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Manibuy (2014) dan penelitian Putri (2013) yang menunjukan bahwa hanya subjek berkemampuan 

tinggi yang mampu mencapai level relasional. 

 
Gambar 7. Diagram Respon Pertanyaan Relasional 

5. Level Abstrak Diperluas 

 Subjek dikatakan berada pada level abstrak diperluas apabila siswa dapat menjawab dengan 

benar pertanyaan dari masing-masing soal yang berdasarkan informasi atau data dari soal dengan 

menggeneralisasikan ke situasi atau menerapkannya pada situasi lain (Utomo, 2015). S2 belum 

mampu dan kesulitan menemukan suatu prinsip pemecahan masalah dari informasi-informasi yang 

telah diberikan maupun dari informasi atau konsep yang tidak diberikan dalam persoalan. 

Berdasarkan hal tersebut S2 belum mencapai level abstrak diperluas. S1 dan S3 mampu menemukan 

prinsip baru dari informasi-informasi yang diberikan dari persoalan untuk memecahkan permasalahan 

yang diberikan, sehingga mampu memberikan jawaban dengan tepat meskipun penjelasan-penjelasan 

yang dilakukan masih sedikit ragu-ragu. Kedua subjek mampu menentukan waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan tugas jika dikerjakan dua orang sekaligus, pada persoalan perbandingan berbalik 

nilai. S1 dan S3 mampu mencapai level abstrak diperluas. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Manibuy (2014) dan penelitian Putri (2013) yang menunjukan bahwa semua subjek berkemampuan 

tinggi, sedang, maupun rendah belum mampu mencapai level abstrak diperluas. 

 
Gambar 8. Diagram Respon Pertanyaan Abstrak Diperluas 

PENUTUP 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa subjek berkemampuan matematika tinggi menggunakan cara 

pemecahan masalah yang berbeda dari subjek berkemampuan matematika rendah, subjek 

berkemampuan matematika sedang maupun siswa pada umumnya. Subjek berkemampuan 
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matematika tinggi menyelesaikan pertanyaan unistruktural, multistruktural dan relasional dengan cara 

mensejajarkan antara kedua komponen tanpa menuliskan bentuk perbandingannya dengan baris 

pertama adalah kondisi pertama dan baris kedua adalah kondisi kedua dari permasalahannya, 

kemudian melakukan perkalian silang pada permasalahan perbandingan senilai. Sedangkan untuk 

permasalahan perbandingan berbalik nilai, subjek berkemampuan matematika tinggi melakukan 

perkalian sejajar antar komponen untuk menemukan salah satu komponen yang belum diketahui. 

 Pertanyaan abstrak diperluas belum mampu dipecahkan subjek berkemampuan matematika 

sedang, namun subjek berkemampuan matematika tinggi dan sedang mampu memecahkannya dengan 

cara yang hampir serupa. Cara yang digunakan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh kedua 

subjek tersebut, hal ini terlihat dari kesulitan siswa selama wawancara ketika diminta untuk 

mengungkapkan pemahaman subjek dibalik penggunaan atau penemuan cara tersebut untuk 

memcahkan masalah perbadingan berbalik nilai yang ada. 

Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah yang salah satunya dengan mengajak siswa memecahkan masalah berbagai variasi soal 

dalam hal ini terutama pada permasalahan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. 

Peneliti juga berharap akan ada peneliti lain yang dapat melanjutkan penelitian ini dengan cakupan 

materi dan subjek yang lebih luas karena dalam beberapa kasus akan menemukan temuan yang 

berbeda dan cukup mempengaruhi untuk dibahas lebih lanjut. 
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