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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI DATA PENELITIAN 

1. Data Penentuan Subjek Penelitian 

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan data yang 

diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian, ulangan tengah semester dan 

ulangan akhir semester Tahun Ajaran 2013/2014 siswa di kelas VIII F SMP N 

5 Salatiga sebanyak 29 siswa. Kemudian dari hasil nilai tersebut siswa 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori nilai matematika, yaitu siswa kategori 

tinggi, sedang, dan rendah. Setelah dilakukan analisis terhadap  nilai 

matematika pada rata-rata nilai ulangan murni Tahun Ajaran 2013/2014, 

peneliti mengambil satu siswa dari masing-masing kelompok dengan tetap 

meminta pertimbangan guru kelas matematika untuk memastikan bahwa 

siswa yang dipilih mampu mengkomunikasikan ide-idenya, sehingga 

diperoleh subjek penelitian berikut. 

Tabel 4.1 

Daftar nama subjek penelitian 

Nama (Inisial) Rata-rata Nilai Kategori 

VDN 87.6 Tinggi 

ARS 68.4 Sedang 

LRW 57.8 Rendah 

 

2. Deskripsi Soal 

Instrumen soal yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 5 soal 

uraian pada materi lingkaran. Terdapat dua indikator soal pemecahan 

masalah yang diberikan. Indikator pertama meliputi penyelesaian soal cerita 

yang berkaitan dengan luas lingkaran sebanyak 2 soal yaitu soal nomor 2 dan 

4, sedangkan indikator yang kedua yaitu penyelesaian soal cerita yang 

berkaitan dengan keliling lingkaran sebanyak 3 soal yaitu soal nomor 1, 3 dan 

5. Tipe soal yang diberikan merupakan soal open-ended. 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian diawali pemberian instrumen kepada subjek 

penelitian pada tanggal 17 April 2014 pada pukul 10.30 – 12.00 WIB, 

sedangkan wawancara pada masing-masing subjek dilakukan di sekolah dan 

di rumah subjek pada tanggal 19 April 2014. Waktu yang diperlukan selama 
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wawancara tiap subjek berbeda, yaitu antara 30 – 40 menit tergantung 

respon subjek terhadap soal yang dikerjakan. 

B. HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini berupa deskripsi jawaban subjek penelitian 

berdasarkan tahapan Polya pada topik lingkaran. Deskripsi dilakukan terhadap 

setiap jawaban siswa dari setiap tahapan pemecahan masalah yang telah 

dikerjakan, baik benar maupun yang kurang benar. Jawaban siswa yang 

dimaksud adalah jawaban tertulis pada lembar jawab yang diberikan dan 

jawaban lisan subjek saat wawancara. Berikut adalah deskripsi secara terperinci 

setiap jawaban subjek. 

1.  Subjek VDN 

a. Analisis Data Subjek VDN  

Soal nomor 1 

Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari masalah sebagaimana terlihat 

pada gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

                Gambar 4.1: Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek VDN dapat 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal secara tepat. 

Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara berikut.  

P : “Coba ceritakan maksud soal itu dengan kata-katamu sendiri!” 

S : “Ibu membuat pizza berbentuk lingkaran dengan ukuran yang 
berbeda. Keliling pizza berukuran besar adalah dua kali keliling pizza 
kecil, yang ditanyakan panjang jari-jari yang mungkin pada  masing-
masing pizza tersebut” 

P : “jadi apa informasi yang diketahui pada soal?” 

S : “pizza lingkaran berukuran berbeda. Keliling pizza yang besar dua kali 
keliling pizza yang kecil " 

P : “sekarang apa yang ditanyakan dari soal?” 

S : “panjang jari-jari yang mungkin pada masing-masing pizza tersebut” 

Subjek VDN juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum pada 

kutipan wawancara berikut. 

  

Diketahui Ditanya 
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P : “Apakah informasi yang ada di soal sudah cukup digunakan untuk 
menjawab masalahnya?” 

S : “Belum” 

P : “kenapa belum?” 

S : “karena jari-jarinya belum diketahui.” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat 

bahwa subjek VDN dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu subjek VDN juga mampu 

menentukan kecukupan syarat pada soal untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek VDN dapat memahami 

masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek VDN telah 

melalui tahapan pemecahan masalah yang pertama yaitu memahami 

masalah. 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.2 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek VDN melakukan 

pemisalan     sebagai keliling pizza besar dan     sebagai keliling pizza 

kecil, namun pada perencanaan selanjutnya subjek tidak menuliskan 

      , melainkan langsung membuat persamaan            dimana 

      yang dimaksud adalah  . Selanjutnya subjek VDN memisalkan 

         sebagai jari-jari pizza kecil, namun subjek tidak melakukan 

pemisalan      sebagai jari-jari pizza besar. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek mampu menentukan informasi lain yang belum diketahui pada soal. 

Berkaitan dengan hasil pekerjaan subjek VDN maka peneliti melakukan 

wawancara seperti yang tercantum pada kutipan wawancara berikut. 

P : “Mengapa kamu memisalkan keliling pizza besar itu “a” dan keliling 
pizza kecil ”b”?” 

S : “karena untuk membuat persamaan” 

P : “Apakah pemisalan itu bisa diganti dengan huruf yang lain?” 

S : “Bisa” 

P : “Misalnya apa?” 

S : “c sama d, dan ada banyak lagi” 
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P : “Disini kamu tuliskan rb sama dengan 3,5, apa yang dimaksud dengan 
rb ?” 

S : “ jari-jari pizza kecil” 

P : ““lalu j  “lalu jari-jari pizza yang besarnya dimisalkan apa?” 

S : “  ” 

P : “kenapa tidak dituliskan di sini?” 

S : “hehe…lupa” 

P : “kenapa kamu memisalkan rbnya 3,5 tidak yang lain?” 

S : “biar mudah dihitung” 

P : “apakah rbnya bisa diganti dengan angka yang lain?” 

S : “bisa” 

P : “kenapa bisa?” 

S : “karena belum diketahui jari-jari pizza kecilnya” 

Berkaitan dengan rencana pemecahan masalah, subjek VDN dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal serta 

menggunakan semua informasi yang ada untuk memecahkan masalah. 

Selain itu subjek VDN juga dapat menjelaskan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan soal. Hal ini terungkap pada cuplikan wawancara berikut. 

P : “pengetahuan apa saja yang kamu gunakan untuk menjawab soal 
ini?” 

S : “rumus keliling lingkaran” 

P : “apakah kamu menggunakan semua informasi yang kamu ketahui itu 
untuk memecahkan masalahnya?” 

S : “iya” 

P : “dapatkah kamu membuat kaitan antara hal yang diketahui sama 
yang ditanyakan?” 

S : “kaitannya jari-jari yang kecil dua kalinya jari-jari yang besar” 

P : “jari-jari yang kecil dua kalinya jari-jari yang besar?” 

S : “eh keliling pizza yang kecil dua kalinya pizza yang besar” 

P : “keliling pizza yang kecil dua kalinya pizza yang besar atau keliling 
pizza yang besar dua kalinya keliling pizza yang kecil? 

S : “eh iya kebalik. Keliling pizza besar dua kalinya keliling pizza yang 
kecil.” 

P : “kaitannya sama yang ditanyakan apa?” 

S : “keliling sama dengan dua kali phi kali r” 

P : “coba uraikan langkah-langkah yang akan kamu gunakan untuk 
menjawab soal itu!” 

S : “memisalkan jari-jari yang kecil. Kemudian mencari keliling dengan 
jari-jari yang kecil. Mencari keliling yang besar” 

P : “he…em. Habis itu?” 

S : “mencari jari-jari yang besar” 
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Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek VDN dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, 

menentukan informasi lain yang belum diketahui, menggunakan semua 

informasi yang ada pada soal serta dapat menentukan langkah-langkah 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek VDN dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan 

baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek VDN telah melalui tahap 

pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan 

masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.3 berikut.       

 

 

 

 

 

Gambar 4.3: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Subjek VDN menghitung keliling pizza besar yang dimisalkan   

dengan persamaan        sehingga diperoleh       . Dalam hal ini 

subjek VDN tidak menuliskan satuan yang digunakan. Selanjutnya subjek 

mencari jari-jari pizza besar dengan memasukkan hasil   ke persamaan 

keliling pizza besar yaitu     dimana   yang dimaksud adalah   pada pizza 

besar. Pada gambar 4.3, terlihat bahwa subjek menuliskan       . Hal 

ini menunjukkan adanya kesalahan penulisan yang dilakukan subjek. Dari 

hasil perhitungan diperoleh jari-jari pizza besar sama dengan 7 dan jari-jari 

pizza kecil sama dengan 3,5. Proses perhitungan yang dilakukan subjek  

sudah benar. Hal ini menunjukkan bahwa subjek VDN mampu 

menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan yang telah disusun 

namun terdapat kesalahan dalam penulisan dan hasilnya benar. Dengan 

demikian dapat dikatakan subjek VDN telah melalui tahapan pemecahan 

yang ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek melakukan pengecekan kembali hasil yang diperoleh 

seperti yang terlihat pada gambar  4.4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



30 
 

 

 

 

 

        Gambar 4.4: Tahap Memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Terkait dengan pengecekan yang dilakukan subjek, peneliti 

memberikan pertanyaan seperti yang tercantum pada kutipan wawancara 

berikut. 

P : “sekarang coba dicek jawabannya apakah jawabannya sudah benar?” 

S : “em…sudah” 

P : “bagaimana kamu melakukan pengecekan bahwa jawabanmu itu 
sudah benar?” 

S : “3,5 dikali dua sama dengan tujuh” 

P : “maksudnya apa? kenapa kamu ngeceknya 3,5 dikali dua sama 
dengan tujuh?” 

S : “e…kan jari-jari yang kecil dikali dua sama dengan jari-jari yang 
besar.” 

P : “jari-jari yang kecil dikali dua sama dengan jari-jari yang besar? 
didapat dari mana? 

S : “ya kan keliling pizza besar sama dengan dua kali keliling pizza kecil” 

P : “ya, apakah kalau kelilingnya dua kali maka jari-jarinya dua kali? 
Kenapa? 

S : “iya, karena kan keliling itu dua phi r.  

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas, terlihat 

bahwa subjek VDN telah melakukan pengecekan kembali dengan 

mengaitkan unsur yang telah diketahui pada soal. Subjek mengetahui 

prinsip bahwa jika suatu keliling lingkaran dua kali keliling lingkaran yang 

lain, maka jari-jari lingkaran tersebut juga dua kali jari-jari yang lain. 

Namun subjek belum melakukan pengecekan perhitungan maupun 

langkah-langkah yang dilakukan secara keseluruhan. 

 

Soal nomor 2 

Subjek VDN dalam memahami masalah yang diberikan menuliskan 

apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan dari masalah sebagaimana 

terlihat pada gambar  4.5 berikut. 
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           Gambar 4.5:Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek VDN dapat 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal 

dengan tepat. Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara 

berikut.  

P : “coba ceritakan maksud dari soal itu!” 

S : “pak amir mempunyai tanah berbentuk lingkaran diameternya 42 
m, tanah itu akan ditutupi dengan paving yang berbentuk persegi 
panjang dengan panjangnya 20 cm. Jumlah luas seluruh paving 
yang dibeli pak amir sama dengan luas tanah. Yang ditanyakan 
berapa jumlah banyak paving yang dibutuhkan pak amir” 

P : “o… ya sekarang apa informasi yang diketahui dari soal itu?” 

S : “ee… tanah berbentuk lingkaran diameternya 42 m akan ditutup 
paving yang berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 20 
cm. Jumlah luas seluruh paving yang dibeli pak amir untuk 
menutupi tanah sama dengan luas tanah” 

P : “sekarang apa yang ditanyakan dari soalnya?” 

S : “banyak paving yang dibeli pak amir” 

Subjek VDN juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “oke. Apa informasi yang ada pada soal itu sudah cukup untuk 
menjawab masalah?” 

S : “Belum” 

P : “kenapa belum?” 

S : “karena belum diketahui lebar pavingnya” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek VDN dapat menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu 

subjek VDN juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

VDN dapat memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat 

 

Diketahui Ditanya 
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dikatakan subjek VDN telah melalui tahapan pemecahan masalah yang 

pertama yaitu memahami masalah. 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.6 berikut. 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.6: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek VDN menyusun rencana 

dengan menuliskan lebar paving adalah       dan panjang paving      . 

Selanjutnya, subjek VDN akan mencari luas tanah dengan menggunakan 

luas lingkaran yaitu    , mencari luas paving dengan rumus persegi 

panjang yaitu   , kemudian mencari banyaknya paving dengan cara luas 

tanah dibagi luas paving. Terlihat bahwa subjek VDN mampu menentukan 

informasi lain yang belum diketahui dengan memisalkan lebar paving 

      serta mampu menentukan rumus yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yaitu rumus luas lingkaran dan persegi panjang. 

Hal tersebut juga ditunjukkan pada kutipan wawancara berikut. 

P : “kenapa kamu menuliskan lebar paving 10 cm padahal disini belum 
diketahui?” 

S : “ee…… memisalkan” 

P : “mengapa kamu memisalkan lebar pavingnya itu 10 cm?” 

S : “ee…. untuk mudah dihitung” 

P : “bisakah lebarnya itu diganti dengan angka yang lain?” 

S : “bisa” 

P : “Terus misalnya kalau bisa diganti dengan angka berapa?” 

S : “ee…. 5 terus 15 , 20,  banyak” 

P : “Sekarang pengetahuan atau konsep apa saja yang digunakan untuk 
menjawab soal itu?” 

S : “rumus luas lingkaran” 

P : “sama luas apa?” 

S : “persegi panjang” 

Berkaitan dengan rencana pemecahan masalah, subjek VDN dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal serta 

menggunakan semua informasi yang ada untuk memecahkan masalah. 
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Selain itu subjek VDN juga dapat menjelaskan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan soal. Hal ini terungkap pada cuplikan wawancara berikut. 

P : “coba sekarang apa kaitanya hal yang diketahui sama hal yang 
ditanyakan, antara hal yang diketahui apa kaitanya?” 

S : “kaitanya untuk  mencari luas” 

P : “he…eh” 

S : “dengan menggunakan ee…  untuk mencari luas persegi panjang 
dengan menggunakan lebar dan panjang dan mencari luas lingkaran 
dengan menggunakan phi dan jari-jari” 

P : “apakah kamu menggunakan semua informasi yang ada untuk 
menjawab soalnya?” 

S : “iya” 

P : “nah sekarang coba uraikan langkah-langkah yang akan kamu 
gunakan  berarti apa dulu tadi?” 

S : “mencari luas lingkaran, dengan menggunakan phi kali jari-jari 
kuadrat. terus mencari luas paving menggunakan panjang kali lebar. 
Mencari jumlah paving sama dengan luas lingkaran dibagi luas 
paving.” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek VDN dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, 

menentukan informasi lain yang belum diketahui, menggunakan semua 

informasi yang ada pada soal serta dapat menentukan langkah-langkah 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek VDN dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan 

baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek VDN telah melalui tahap 

pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan 

masalah.  

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.7 berikut.       

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 4.7: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Langkah pertama yang dilakukan subjek adalah menghitung luas lingkaran 

dengan menuliskan 
  

 
.21.21. Subjek tidak menuliskan satuan yang 

digunakan, dan hasilnya adalah 1386 m2. Berkaitan dengan pekerjaan 
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subjek, peneliti memberikan pertanyaan dengan petikan wawancara 

sebagai berikut. 

P : “ini kan luas lingkaran, phi r kuadrat. r nya ini didapat dari mana?” 

S : “oooh, dengan sebidang tanah berbentuk lingkaran dengan 
diameter.” 

P : “ya diameternya berapa?” 

S : “42.” 

P : “Berarti r nya ini apa?” 

S : “Jari-jari.“ 

P : “Jari-jari dicari dengan?” 

S : “diameter dibagi dua” 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek mampu 

mengungkap konsep/aturan yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yaitu jari-jari merupakan setengah diameter. Selanjutnya subjek 

melakukan perhitungan terhadap luas paving dengan menggunakan rumus 

luas persegi panjang, yaitu    dan mengganti nilai   dengan      , 

        dan hasil yang diperoleh adalah        , kemudian mengubah 

hasil tersebut ke dalam satuan    yaitu        . Terakhir subjek 

menghitung banyak paving yang diperlukan dengan cara membagi luas 

lingkaran dengan luas paving sehingga diperoleh banyaknya paving yang 

dibeli adalah       . Dalam proses perhitungan, subjek dapat 

mengerjakan dengan benar.  

Hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa 

subjek VDN menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan yang 

telah disusun dan hasilnya benar. Dengan demikian dapat dikatakan subjek 

VDN telah melalui tahap pemecahan masalah yang ketiga yaitu 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek VDN melakukan  pengecekan kembali sebagaimana  

terlihat pada gambar 4.8 berikut. 

 

 

         4.8: Tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Berkaitan dengan memeriksa kembali hasil yang diperoleh, peneliti 

melakukan wawancara dengan kutipan sebagai berikut. 

P : “bagaimana kamu melakukan pengecekan  bahwa jawabanmu sudah 
benar?” 

S : “dengan 69.300 dikalikan dengan 0,02 sama dengan 1386.” 

P : “berarti kamu mengeceknya dengan bagaimana ini?” 
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S : “dengan banyaknya paving dikali  luas persegi panjang.” 

P : “iya hasilnya apa?” 

S : “1386” 

P : “itu apa 1386 itu?” 

S : “luas lingkaran” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas 

menunjukkan bahwa subjek VDN telah melakukan pengecekan kembali 

namun hanya pada jawaban akhirnya saja dengan operasi kebalikan tanpa 

membuktikan kebenaran dari unsur yang  telah diketahui pada soal. Subjek 

tidak memeriksa hasil perhitungan maupun langkah-langkah yang telah 

dikerjakan secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dikatakan subjek 

VDN belum dapat melalui tahap pemecahan masalah yang keempat yaitu 

memeriksa kembali. 

 

Soal nomor 3 

Subjek VDN memahami masalah yang diberikan dengan menuliskan 

apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan dari masalah sebagaimana 

terlihat pada gambar 4.9 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9:Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek VDN dapat 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal dengan tepat. 

Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara berikut.  

P : “coba ceritakan kembali maksud soal itu!” 

S : “ee.. ada stadion berbentuk lingkaran diameternya  105 meter. 
Eee… di sepanjang tepi stadion akan dipasang lampu sorot. 
Panjang jarak antar tiap lampu sama panjang, yang ditanyakan 
banyak  lampu sorot yang diperlukan” 

P : “dari soal ini apa informasi yang diketahui?” 

S : “stadionnya berbentuk lingkaran. diameternya 105 meter. akan 
dipasangi lampu sorot dengan jarak antar  tiap lampu sama” 

P : “terus apa yang ditanyakan?” 

    

Diketahui Ditanya 

  Diketahui                      Ditanya 
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S : “banyak lampu sorot yang diperlukan” 

Subjek VDN juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “sekarang ee.. apakah informasi yang ada sekarang sudah cukup 
digunakan untuk menjawab masalahnya?” 

S : “Belum” 

P : “kenapa belum?” 

S : “karena jarak lampu sorotnya belum diketahui” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek VDN dapat menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu 

subjek VDN juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

dapat memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan 

subjek VDN telah melalui tahap pemecahan masalah yang pertama yaitu 

memahami masalah. 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.10 berikut. 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.10: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Berdasarkan hasil tertulis terlihat bahwa subjek VDN menuliskan 

langkah-langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah 

dengan mencari keliling stadion terlebih dahulu dengan rumus keliling 

lingkaran yaitu   . Hal ini menunjukkan bahwa subjek mampu 

menentukan rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya subjek memisalkan jarak antar lampu sorot sama dengan 5 m. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek VDN mampu menentukan informasi 

lain yang belum diketahui. Hal tersebut juga ditunjukkan pada kutipan 

wawancara berikut. 

P : “kenapa kamu memisalkan jarak lampu sorotnya 5 m?” 

S : “karena mudah dihitung” 

P : “bisa nggak kalau pemisalannya digantikan yang lain?” 

S : “bisa” 
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P : “bisa misalnya?” 

S : “10, 12, 15” 

P : “pengetahuan apa saja yang dapat digunakan untuk menjawab soal 
itu berarti?” 

S : “ee…. rumus keliling lingkaran” 

Berkaitan dengan rencana pemecahan masalah, subjek VDN dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal serta 

menggunakan semua informasi yang ada untuk memecahkan masalah. 

Selain itu subjek VDN juga dapat menjelaskan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan soal. Hal ini terungkap pada cuplikan wawancara berikut. 

P : “oke sekarang bisa nggak kamu membuat kaitan antara yang 
diketahui sini sama yang ditanyakan?” 

S : (diam sejenak) 

P : “antara yang diketahui sama yang ditanyakan?” 

S : “emm kaitanya untuk mencari keliling” 

P : “he….em” 

S : “dengan diameter lingkaran, terus mencari banyak lampu dengan 
menggunakan keliling lingkaran” 

P : “apakah kamu menggunakan semua informasi yang ada untuk 
menjawab soalnya?” 

S : “iya” 

P : “coba uraikan langkah-langkah yang akan kamu gunakan” 

S : “mencari keliling stadion, memisalkan jarak lampu sorotnya 5 m” 

P : “o… ya sekarang ee.. ini mencari selanjutnya?” 

S : “mencari banyak lampu” 

P : “he’em” 

S : “dengan menggunakan keliling stadion dibagi jarak” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek VDN dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, 

menentukan informasi lain yang belum diketahui, menggunakan semua 

informasi yang ada pada soal serta dapat menentukan langkah-langkah 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek VDN dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan 

baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek VDN telah melalui tahap 

pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan 

masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.11 berikut.  
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                Gambar 4.11: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Pada tahap ini, langkah pertama yang dilakukan subjek adalah menghitung 

keliling lingkaran dengan rumus    dengan   
  

 
 dan mencari banyak 

lampu dengan cara keliling lingkaran dibagi jarak antar tiap lampu sehingga 

diperoleh banyaknya lampu sorot yang diperlukan adalah    buah. Proses 

perhitungan yang dilakukan subjek sudah benar.  

Berdasarkan hasil tertulis di atas menunjukkan bahwa subjek VDN 

mampu menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan yang telah 

disusun dengan tepat dan hasilnya benar. Dengan demikian dapat 

dikatakan subjek VDN telah melalui tahap pemecahan masalah yang ketiga 

yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek VDN tidak melakukan pengecekan kembali terhadap 

hasil pekerjaannya. Berkaitan dengan memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh, peneliti melakukan wawancara dengan kutipan sebagai berikut. 

P : “Nah sekarang coba dicek jawabanmu ini kamu melakukan 
pengecekan kembali tidak?” 

S : “emm tidak.” 

P : “e… tidak,kenapa kok tidak?” 

S : “emmm….(diam)” 

Dengan demikian dapat dikatakan subjek VDN belum dapat melalui 

tahap pemecahan masalah yang keempat yaitu memeriksa kembali. 

 

Soal nomor 4 

Subjek VDN memahami masalah yang diberikan dengan menuliskan 

apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan dari masalah sebagaimana 

terlihat pada gambar 4.12 berikut. 
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       Gambar 4.12:Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek VDN dapat 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal dengan tepat. 

Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara berikut.  

P : “coba ceritakan maksud dari soal itu!” 

S : “sebuah meja permukaannya berbentuk lingkaran akan ditutupi 
taplak dengan bentuk lingkaran pula, panjang  jari-jari taplak tujuh 
cm lebihnya dari jari-jari meja. Harga setiap satu m

2 
taplak adalah 

30.000, yang ditanyakan adalah biaya untuk membeli taplak meja 
tersebut ” 

P : “oke sekarang apa informasi yang kamu ketahui dari soal?” 

S : “sebuah meja berbentuk lingkaran. Akan ditutupi taplak berbentuk 
lingkaran. Panjang  jari-jari taplak tujuh cm lebihnya dari  panjang 
jari-jari meja. Harga  satu m

2
 taplak 30.000” 

P : “Nah sekarang apa yang ditanyakan?” 

S : “seluruh biaya untuk membeli kain taplak tersebut” 

Subjek VDN juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “apakah informasi yang ada pada soal itu sudah cukup digunakan 
untuk menjawab masalahnya?” 

S : “Belum” 

P : “kenapa belum?” 

S : “karena jari-jari taplaknya belum diketahui” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek VDN dapat menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu 

subjek VDN juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

dapat memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan 

subjek VDN telah melalui tahap pemecahan masalah yang pertama yaitu 

memahami masalah. 

     

Diketahui    ditanya 
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Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.13 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.13: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Subjek VDN membuat perencanaan dengan menggunakan semua 

informasi yang ada yaitu membuat persamaan jari-jari taplak          

dengan melakukan pemisalan     sebagai jari-jari meja. Subjek memisalkan 

panjang jari-jari meja adalah     . Hal ini menunjukkan bahwa subjek VDN 

mampu menentukan informasi lain yang belum diketahui pada soal. 

Berkaitan dengan pekerjaan subjek, peneliti melakukan wawancara 

dengan kutipan sebagai berikut. 

P : “kenapa kok    jari-jari taplaknya?” 

S : “ya kan jari-jari taplak lebihnya dari jari-jari meja” 

P : “berapa lebihnya?” 

S : “tujuh” 

P : “kenapa kamu memisalkan jari-jari meja nya dengan  ?” 

S : “ biar gampang mudah diingat ” 

P : “ selain   bisa tidak digantikan dengan huruf lain?” 

S : “bisa” 

P : “misalnya apa?” 

S : “ a , b” 

P : “nah… mengapa kamu memisalkan jari-jari mejanya tujuh cm?” 

S : “karena kan belum diketahui jari-jari nya terus biar mudah gampang 
gitu untuk mengerjakan” 

P : “oke kalau e… tidak tujuh bisa tidak?” 

S : “bisa, misalnya delapan em…banyak” 

Berkaitan dengan rencana pemecahan masalah, subjek VDN dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal serta 

menggunakan semua informasi yang ada untuk memecahkan masalah. 

Selain itu subjek VDN juga dapat menjelaskan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan soal. Hal ini terungkap pada cuplikan wawancara berikut. 

P : “sekarang pengetahuan apa yang akan kamu gunakan untuk 
menjawab soal itu?” 
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S : “luas lingkaran” 

P : “mengapa kamu memilih luas lingkaran?” 

S : “karena taplaknya berbentuk lingkaran, terus mencari luas taplak. 

P : “oke sekarang bisa nggak kamu membuat kaitan antara yang 
diketahui dengan yang ditanyakan?” 

S : “ee… untuk mencari luas kain taplak nya itu menggunakan luas 
lingkaran. untuk mencari biaya, luas taplak dikali harga kainnya” 

P : “apakah kamu menggunakan semua informasi yang ada untuk 
menjawab soalnya?” 

S : “iya” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek VDN dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, 

menentukan informasi lain yang belum diketahui, menggunakan semua 

informasi yang ada pada soal serta dapat menentukan langkah-langkah 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan baik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek VDN telah melalui tahap 

pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan 

masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.14 berikut.    

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 4.14: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Langkah pertama yang dilakukan subjek VDN adalah menentukan 

panjang jari-jari taplak yaitu panjang jari-jari meja        sehingga 

diperoleh panjang jari-jari taplak adalah 14 cm. Selanjutnya subjek 

menghitung luas taplak dengan rumus lingkaran  dan hasil yang diperoleh 

adalah        . Langkah selanjutnya subjek VDN mengkonversi hasil 

perhitungan luas taplak ke dalam satuan    menjadi          .  

Kemudian subjek VDN menghitung biaya yang diperlukan untuk membeli 

kain taplak dengan mengalikan luas taplak dengan harga tiap    kain 
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taplak dan hasil yang diperoleh adalah           . Proses perhitungan 

yang dilakukan subjek sudah benar.  

Berdasarkan hasil tertulis di atas menunjukkan bahwa subjek VDN 

mampu menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan yang telah 

disusun dengan tepat dan hasilnya benar. Dengan demikian dapat 

dikatakan subjek VDN telah melalui tahap pemecahan masalah yang ketiga 

yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek VDN melakukan  pengecekan kembali sebagaimana  

terlihat pada gambar 4.8 berikut. 

 

 

   4.15: Tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Berkaitan dengan memeriksa kembali hasil yang diperoleh, peneliti 

melakukan wawancara dengan kutipan sebagai berikut. 

P : “Apakah langkah yang kamu gunakan ini sudah benar?” 

S : “emm…insyaALLAH benar” 

P : “coba dicek lagi apakah jawabanmu ini sudah benar?” Bagaimana 
kamu melakukan pengecekan bahwa jawabanmu itu benar?” 

S : e…biayanya dikali luas taplak sama dengan 30.000” 

P : “30.000 itu apa?” 

S : “harga 1 m persegi kain” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas 

menunjukkan bahwa subjek VDN telah melakukan pengecekan kembali 

namun hanya pada jawaban akhirnya saja dengan operasi kebalikan tanpa 

membuktikan kebenaran unsur yang telah diketahui pada soal. Subjek 

tidak memeriksa kebenaran hasil perhitungan  maupun langkah-langkah 

yang telah dikerjakan secara keseluruhan. Dengan demikian dapat 

dikatakan subjek VDN belum dapat melalui tahap pemecahan masalah 

yang keempat yaitu memeriksa kembali. 

 

Soal nomor 5 

Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari masalah sebagaimana terlihat 

pada gambar 4.16. 
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             Gambar 4.16: Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek VDN dapat 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal 

dengan tepat. Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara 

berikut.  

P : “coba ceritakan maksud soal itu dengan kata-katamu sendiri!” 

S : “ada meja, permukaan mejanya tu berbentuk lingkaran akan ditutup 
taplak berbentuk lingkaran juga. Panjang jari-jari taplak empat belas 
cm lebihnya dari jari-jari meja. Di sekeliling taplak akan dipasangi 
renda. Ee…jika harga rendanya tiga ribu per meter, berapa biaya 
yang dikeluarkan untuk membeli renda tersebut” 

P : “sekarang apa yang diketahui dari soal ?” 

S : “mejanya berbentuk lingkaran. Akan ditutup taplak berbentuk 
lingkaran pula. Jari-jari taplak empat belas cm lebihnya dari jari-jari 
meja. Keliling taplak dipasangi renda dengan harga tiga ribu per 
meter.” 

P : “kemudian apa yang ditanyakan?” 

S : “biaya untuk membeli renda” 

Subjek VDN juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “apakah informasi yang ada itu sudah cukup digunakan untuk 
menjawab masalahnya?” 

S : “Belum” 

P : “kenapa belum?” 

S : “jari-jari mejanya belum diketahui” 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.17 berikut. 

 

 

 

 

              

               Gambar 4.17: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

 

                     Diketahui    Ditanya 

 

                     Diketahui    Ditanya 
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Pada tahap ini, subjek VDN membuat perencanaan dengan 

menuliskan panjang jari-jari meja 7 cm sehingga diperoleh jari-jari taplak 

adalah 7 cm + 14 cm = 21 cm   Hal ini menunjukkan bahwa subjek mampu 

menentukan informasi yang belum diketahui pada soal. Kemudian mencari 

keliling taplak dengan rumus keliling lingkaran dengan menggunakan    

serta menghitung biaya yang diperlukan untuk membeli renda dengan cara 

keliling taplak dikali harga setiap 1m renda. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek mampu menentukan rumus yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Berkaitan dengan rencana pemecahan masalah, subjek VDN dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal serta 

menggunakan semua informasi yang ada untuk memecahkan masalah. 

Selain itu subjek VDN juga dapat menjelaskan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan soal. Hal ini terungkap pada cuplikan wawancara berikut. 

P : “oke sekarang pengetahuan apa saja yang dapat kamu gunakan untuk 
memecahkan masalahnya?” 

S : “rumus keliling lingkaran” 

P : “sekarang apa kaitannya antar hal yang diketahui dengan yang 
ditanyakan? Ada kaitannya?” 

S : “yang diketahui tu harganya sama panjang jari-jaritaplak 14 cm 
lebihnya dari jari-jari meja” 

P : “terus kaitannya apa sama yang ditanyakan?” 

S : “untuk mencari biaya.” 

P : “untuk mencari biaya harus?” 

S : “cari keliling lingkaran dikali harga” 

P : “keliling lingkaran harus mencari?” 

S : “jari-jari” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek VDN dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, 

menentukan informasi lain yang belum diketahui, menggunakan semua 

informasi yang ada pada soal serta dapat menentukan langkah-langkah 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan baik. 

Dengan demikian dapat dikatakan subjek VDN telah melalui tahap 

pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan 

masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.18 berikut.      
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Gambar 4.18: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Pada tahap ini langkah pertama yang dilakukan subjek adalah 

menentukan panjang jari-jari taplak yaitu panjang jari-jari meja + 14 cm = 

21 cm dan mengkonversi ke dalam satuan m menjadi 0,21 m  Selanjutnya 

subjek mencari keliling taplak dengan menuliskan  
  

 
      . Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek mengetahui konsep bahwa diameter adalah 

dua kali jari-jari. Langkah selanjutnya adalah mengalikan keliling taplak 

dengan harga tiap meter kain sehingga diperoleh biaya yang diperlukan 

untuk membeli renda. Namun terdapat kekeliruan subjek dalam 

menghitung biaya yang diperlukan untuk membeli renda, seharusnya 

hasilnya adalah Rp3.960,00 namun subjek menulis Rp3.690,00   Ternyata 

subjek salah dalam menulis karena terburu-buru sebagaimana tercantum 

pada kutipan wawancara berikut. 

P : “Jadi 1,32 meter dikalikan tiga ribu. hasilnya sudah benar?” 

S : “em….” (menghitung ulang)” 

P : “nah harusnya berapa?” 

S : “3960” 

P : “nah kamu nulisnya berapa?” 

S : “3690” 

P : “itu kenapa kok bisa gitu?”” 

S : “salah nulis” 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek menggunakan langkah-langkah 

secara teratur berdasarkan rencana yang telah disusun namun terdapat 

kesalahan perhitungan karena subjek kurang teliti sehingga jawaban salah.  

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek VDN melakukan  pengecekan sebagaimana terlihat 

pada gambar 4.19. 

 

 

 



46 
 

 

 

 

                 Gambar 4.19: Tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Berkaitan dengan pengecekan yang dilakukan subjek, peneliti 

memberikan pertanyaan seperti yang tercantum pada kutipan wawancara 

berikut. 

P : “sekarang kamu mengeceknya bagaimana ini?” 

S : “e…biayanya itu dibagi harga per meter” 

P : “padahal ini tadi  hasilnya 3960, kenapa kamu menulis 3.690 : 3000 
hasilnya juga 1,32?” 

S : “hehehe…cuma dibalik” 

P : “berarti kamu hanya membalik, tidak menghitungnya?” 

S : “iya” 

Berdasarkan hasil tertulis dan wawancara di atas menunjukkan 

bahwa subjek VDN melakukan pengecekan kembali namun hanya pada 

jawaban akhir dengan operasi kebalikan tanpa melakukan perhitungan 

ulang. Subjek tidak memeriksa kebenaran hasil perhitungan maupun 

langkah-langkah yang telah dikerjakan secara keseluruhan. Dengan 

demikian dapat dikatakan subjek VDN belum dapat melalui tahap 

pemecahan masalah yang keempat yaitu memeriksa kembali. 

b. Kesimpulan Analisis Data Subjek VDN 

Tabel 4.2 berikut ini merupakan tabel checklist yang menunjukkan 

tahap pemecahan yang telah dilakukan dan belum dilakukan oleh subjek 

VDN berdasarkan indikator setiap tahap pemecahan masalah open-ended 

materi lingkaran.  

Tabel 4.2 

Tahap Pemecahan Masalah Subjek VDN 

Tahap 
pemecahan 

masalah 

Indikator Nomor soal 

1 2 3 4 5 

Memahami 
masalah 

Siswa mampu menentukan 
informasi yang diketahui dan 
ditanyakan pada soal dengan tepat 

     

Siswa mampu menentukan apakah 
informasi yang ada sudah cukup 
untuk menjawab masalah 

     

Menyusun 
rencana 

pemecahan 
masalah 

Siswa mampu menentukan 
keterkaitan antara informasi yang 
ada pada soal 

     

Siswa mampu menentukan 
informasi lain yang tidak diketahui 
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Tahap 
pemecahan 

masalah 

Indikator Nomor soal 

1 2 3 4 5 

pada soal seperti rumus atau 
informasi lainnya (jika ada) 

Siswa mampu menggunakan 
semua informasi penting pada soal 

     

Siswa mampu merencanakan 
penyelesaian atau pemecahan 
masalah 

     

Melaksana kan 
rencana 

pemecahan 

Siswa mampu menggunakan 
langkah-langkahsecara teratur 

     

Siswa terampil dalam algoritma 
dan ketepatan menjawab soal 

    × 

Memeriksa 
kembali 

Siswa meyakini kebenaran dari 
solusi masalah tersebut ( dengan 
memeriksa kelemahan dari solusi 
yang didapatkan, seperti langkah-
langkah yang tidak benar) 

× × × × × 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam 

memecahkan masalah, subjek VDN  telah memenuhi semua indikator pada 

tahap pemecahan Polya yang pertama, yaitu mampu menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat serta mampu 

menentukan kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa subjek VDN telah melalui tahap 

memahami masalah. Pada tahap kedua, subjek VDN telah memenuhi 

semua indikator dalam menyusun rencana pemecahan masalah, yaitu 

mampu menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, 

mampu menentukan informasi lain yang tidak diketahui pada soal seperti 

rumus dan informasi lainnya, mampu menggunakan semua informasi 

penting pada soal serta mampu merencanakan penyelesaian atau 

pemecahan masalah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek VDN 

telah melalui tahap menyusun rencana pemecahan masalah. Selanjutnya 

pada tahap yang ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan, subjek 

VDN telah memenuhi semua indikator pada soal nomor 1, 2, 3, dan 4 

dimana subjek VDN mampu menggunakan langkah-langkah secara teratur 

dan terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal, sedangkan 

pada soal nomor 5 subjek VDN belum mampu memenuhi indikator yang 

kedua yaitu terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal 

karena subjek melakukan kesalahan perhitungan sehingga jawabannya 
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salah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek VDN telah melalui 

tahap melaksanakan rencana pemecahan. Pada tahap terakhir yaitu 

memeriksa kembali, meskipun subjek VDN telah melakukan pengecekan 

kembali pada lembar jawaban, VDN terlihat masih belum melakukan 

pengecekan secara keseluruhan baik pada proses perhitungan maupun 

langkah-langkah yang dilakukan, melainkan hanya pada jawaban akhirnya 

saja dengan operasi kebalikan. Subjek tidak memeriksa kelemahan dari 

solusi yang didapat, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek VDN tidak 

melalui tahap memeriksa kembali.  

2.  Subjek ARS 

a.  Analisis Data Subjek ARS 

Soal nomor 1 

Subjek ARS menuliskan apa yang diketahui serta apa yang 

ditanyakan dari masalahsebagaimana terlihat pada gambar 4.20 berikut. 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.20: Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek ARS tidak lengkap 

dalam menuliskan hal yang diketahui dimana subjek ARS menuliskan pizza 

besar dua kali keliling pizza kecil, padahal seharusnya adalah keliling pizza 

besar dua kali keliling pizza kecil namun subjek dapat menuliskan apa yang 

ditanyakan dengan tepat yaitu panjang jari-jari kedua pizza tersebut. 

Berdasarkan wawancara, subjek ARS dapat menyebutkan apa yang 

diketahui dan maksud dari permasalahan tersebut dengan tepat seperti 

yang tercantum pada penggalan wawancara berikut. 

P : “ya, jadi apa informasi yang diketahui dari soal? Yang diketahui 
apa?” 

S : “ukuran keliling pizza yang kecil itu jika dikalikan dua maka akan 
menjadi keliling pizza yang besar.” 

P : “hanya itu? Apa yang ditanyakan dari soal?” 

S : “panjang jari-jari masing-masing” 

Subjek ARS juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “Sekarang yang diketahui ini sudah bisa menjawab soal belum 

    

Diketahui                      Ditanya 
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nanti?” 

S : “Sudah” 

P : “sudah? Tanpa memisalkan apapun?” 

S : “Memisalkan jari-jari salah satu pizza.” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek ARS dapat menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu 

subjek ARS juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

ARS dapat memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat 

dikatakan subjek ARS telah melalui tahap pemecahan masalah yang 

pertama yaitu memahami masalah. 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah. Subjek ARS menyusun rencana 

pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.21 berikut. 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.21: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek ARS dapat 

menentukan cara atau langkah apa yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, namun subjek ARS tidak menuliskan secara runtut 

dan lengkap rencana tersebut pada lembar jawaban. Subjek ARS akan 

mencari keliling pizza kecil terlebih dahulu dengan r = 28 dan 

menggunakan rumus keliling lingkaran yaitu 2 r. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek mampu menentukan rumus yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah serta mampu menentukan informasi lain yang 

belum diketahui. 

Berkaitan dengan rencana pemecahan masalah, subjek ARS dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal serta 

menggunakan semua informasi yang ada untuk memecahkan masalah. 

Selain itu subjek ARS juga dapat menjelaskan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan soal. Hal ini terungkap pada cuplikan wawancara berikut. 
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P : “sekarang pengetahuan apa saja yang dapat digunakan untuk 
menjawab soal itu?” 

S : “rumus” 

P : “rumus apa?” 

S : “rumus keliling lingkaran” 

P : “apakah kamu menggunakan semua informasi yang kamu ketahui 
untuk memecahkan masalahnya?” 

S : “iya” 

P : “dapatkah kamu membuat kaitan antar hal yang diketahui, antara 
hal yang diketahui dengan yang ditanyakan?” 

S : “eee…. Gimana mbak?” 

P : “kamu bisa membuat kaitannya nggak antara hal yang diketahui 
dengan yang ditanyakan? Kalau yang diketahui apa?” 

S : “keliling pizza yang besar itu dua kali keliling pizza yang kecil” 

P : “terus padahal yang ditanyakan?”  

S : “panjang jari-jari” 

P : “apa hubungannya keliling sama jari-jari?” 

S : “keliling pakainya jari-jari” 

P : “iya, apa?” 

S : “dua kali phi kali r 

P : “coba uraikan dengan jelas langkah-langkah yang kamu gunakan 
untuk menjawab soal itu? Langkah-langkahmu apa saja?” 

S : “mencari keliling pizza yang kecil terlebih dahulu kemudian 
dikalikan dua. Mencari keliling pizza kecil dengan r missal 28. 
Rumus keliling lingkaran dua phi kali r” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek ARS dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, 

menentukan informasi lain yang belum diketahui, menggunakan semua 

informasi yang ada pada soal serta dapat menentukan langkah-langkah 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan baik. 

Dengan demikian dapat dikatakan subjek ARS telah melalui tahap 

pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan 

masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah. Subjek ARS melaksanakan rencana sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.22 berikut. 

 

 

 

 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 4.22: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Pada tahap ini, langkah pertama yang dilakukan subjek ARS adalah 

menghitung keliling lingkaran (pizza kecil) dengan r = 28 dan hasil yang 

diperoleh adalah 176, namun subjek ARS tidak menuliskan satuan yang 

digunakan. Selanjutnya subjek mencari keliling pizza besar dengan  cara 

keliling pizza kecil dikalikan dua dan hasil yang diperoleh  352. Langkah 

yang ketiga subjek menuliskan keliling pizza besar yaitu 2 r dan mengganti 

nilai r dengan angka 56. Terkait dengan pekerjaan subjek, peneliti 

melakukan wawancara dengan kutipan sebagai berikut. 

P : “kenapa kamu tiba-tiba tahu r nya (56), padahal yang diketahui 
keliling pizza besar. Kamu coba-coba dulu?” 

S : “nggak karena tadi kan dua kalinya, terus jari-jarinya saya hitung dua 
kalinya” 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek ARS mengetahui prinsip bahwa 

jika suatu keliling lingkaran dua kali keliling lingkaran yang lain, maka jari-

jari lingkaran tersebut juga dua kali jari-jari lingkaran yang lainnya. 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa 

subjek ARS mampu menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan 

yang telah disusun dengan tepat dan hasilnya benar. Dengan demikian 

dapat dikatakan subjek ARS telah melalui tahap pemecahan masalah yang 

ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan. 

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek ARS melakukan pemeriksaan dengan cara 

mengembalikan hasil yang telah diperoleh ke hal yang diketahui pada 

masalah, namun tidak melakukan pengecekan terhadap perhitungan 

maupun langkah-langkah secara keseluruhan sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.23 berikut. 

 

 

 

             Gambar 4.23: Tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh 
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Dengan demikian dapat dikatakan subjek ARS belum dapat melalui 

tahap pemecahan masalah yang keempat yaitu memeriksa kembali. 

 

Soal nomor 2 

Subjek ARS menuliskan apa yang diketahui serta apa yang 

ditanyakan dari masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.24 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24:Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek ARS tidak lengkap 

dalam menuliskan hal yang diketahui dimana subjek ARS menuliskan hal 

yang diketahui yaitu Pak Amir mempunyai sebidang tanah berbentuk 

lingkaran dengan diameter 42 m dan paving berbentuk persegi panjang 

dengan panjang berukuran 20 cm. Informasi lain yang belum ditulis adalah 

luas seluruh paving yang dibeli pak Amir sama dengan luas tanah, namun 

subjek dapat menuliskan apa yang ditanyakan dengan tepat yaitu berapa 

jumlah paving yang dibeli pak Amir. Berdasarkan wawancara, subjek ARS 

dapat menyebutkan apa yang diketahui dan maksud dari permasalahan 

tersebut dengan tepat seperti yang tercantum pada penggalan wawancara 

berikut. 

P : “coba ceritakan maksud soalnya tu apa?” 

S : “pak Amir tu kan punya tanah berbentuk lingkaran, kemudian akan 
diberi paving gini to mbak. (menggambar sebuah lingkaran yang di 
dalamnya terdapat susunan persegi panjang). Habis itu panjang 
pavingnya tu 20 cm, nah tu mau tanya jumlah paving yang 
dibutuhkan tu berapa?.” 

P : “o ya, jadi sekarang apa yang diketahui dari soal itu?” 

S : “diketahui diameter tanah sama panjang paving” 

P : “diameter tanahnya tu berapa?” 

S : “diameter tanahnya 42 meter” 

P : “panjang pavingnya?” 

S : “20 cm” 

P : “he’em. Ada lagi informasi lain? coba dilihat di sini. ada informasi lain 
nggak ? 

S : “ada. luas seluruh paving sama dengan luas tanah 

P : “heeh. Kenapa nggak kamu tuliskan di sini?” 

 

  Diketahui                      Ditanya 
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S : (tersenyum)…”tergesa-gesa” 

P : “sekarang apa yang ditanyakan dari soal?” 

S : “jumlah paving yang dibutuhkan” 

Subjek ARS juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “Sekarang yang diketahui ini sudah bisa menjawab soal belum nanti?” 

S : “Sudah” 

P : “sudah? Tanpa memisalkan apapun?” 

S : “memisalkan lebar pavingnya” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek ARS dapat menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu 

subjek ARS juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

dapat memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan 

subjek ARS telah melalui tahap pemecahan masalah yang pertama yaitu 

memahami masalah. 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah. Subjek ARS menyusun rencana 

pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.25 berikut. 

 

 

 

      Gambar 4.25: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek ARS menyusun 

beberapa rencana namun tidak lengkap yaitu dengan menuliskan 

menghitung luas tanah dan luas paving terlebih dahulu.  

Berkaitan dengan rencana pemecahan masalah, subjek ARS dapat 

menentukan rumus yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, 

mampu menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal serta 

menggunakan semua informasi yang ada untuk memecahkan masalah. 

Selain itu subjek ARS juga dapat menjelaskan langkah-langkah selanjutnya 

untuk menyelesaikan soal. Hal ini terungkap pada cuplikan wawancara 

berikut. 

P : “sekarang pengetahuan apa saja yang dapat digunakan untuk 
menjawab soal itu?” 

S : “rumus lingkaran” 

P : “rumus lingkaran tu rumus luas atau keliling?” 
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S : “luas…” 

P : “iya habis itu apa lagi?” 

S : “apa….ssst luas persegi panjang” 

P : “apakah kamu menggunakan semua informasi yang kamu ketahui 
untuk memecahkan masalahnya?” 

S : “iya” 

P : “dapatkah kamu membuat kaitan antara hal yang diketahui sama 
yang ditanyakan? Yang diketahui apa to?” 

S : “kaitannya ini kan 42 meter ini diameternya, berarti jari-jarinya 21 m. 
nanti kan bisa dimasukke rumus luas lingkaran. Nanti kalau luas 
lingkarannya sudah ketemu berarti luas lingkaran dibagi paving. 
Berarti ini l nya kan dimasukke terserah berapa” 

P : “oke, betul, sekarang uraikan langkah-langkahmu tadi” 

S : “pertama cari luas tanahnya, terus baru nyari luas paving, habis itu 
luas tanah dibagi luas paving” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek ARS dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, 

menentukan informasi lain yang belum diketahui, menggunakan semua 

informasi yang ada pada soal serta dapat menentukan langkah-langkah 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek ARS dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan 

baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek ARS telah melalui tahap 

pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan 

masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah. Subjek ARS melaksanakan rencana sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.26 berikut. 

 

 

 

 

 

 

                    Gambar 4.26: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah, langkah pertama 

yang dilakukan subjek adalah mencari luas lingkaran dengan menghitung 
  

 
         dan hasilnya adalah 1386 m2. Pada langkah kedua, subjek 

melakukan perhitungan terhadap luas paving dengan menggunakan rumus 

luas persegi panjang, yaitu pl dan mengganti nilai p dengan 20  dan l = 10 

 



55 
 

 
 

dan hasil yang diperoleh adalah 200 cm2. Terakhir subjek menghitung 

banyak paving yang diperlukan dengan cara membagi luas lingkaran 

dengan luas paving sehingga diperoleh banyaknya paving yang dibeli 

adalah 69.300. Dalam proses perhitungan, subjek dapat mengerjakan 

dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa subjek ARS mampu 

menyelesaikan soal sesuai dengan rencana pemecahan yang telah disusun 

dan hasilnya benar. Dengan demikian dapat dikatakan subjek ARS telah 

melalui tahap pemecahan masalah yang ketiga yaitu melaksanakan 

rencana pemecahan. 

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek ARS melakukan pemeriksaan dengan cara 

mengembalikan hasil yang telah diperoleh ke hal yang diketahui pada 

masalah yaitu luas seluruh paving sama dengan luas tanah, namun subjek 

tidak menuliskan perhitungan luas seluruh paving, melainkan hanya hasil 

akhirnya kemudian mengubah luas keduanya ke dalam satuan yang sama 

yaitu cm2 tanpa mengecek kebenaran perhitungan maupun langkah-

langkah yang dilakukan sebagaimana terlihat pada gambar 4.27 berikut. 

 

 

 

 

Gambar 4.27: Tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

 Dengan demikian dapat dikatakan subjek ARS belum dapat melalui 

tahap pemecahan masalah yang keempat yaitu memeriksa kembali.  

 

Soal nomor 3 

Subjek ARS menuliskan apa yang diketahui serta apa yang 

ditanyakan dari masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.28 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28: Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek ARS tidak lengkap 

dalam menuliskan hal yang diketahui dimana subjek ARS menuliskan 
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diameter stadion adalah 105 m. Informasi lain yang belum ditulis adalah 

jarak antar tiap lampu sorot sama panjang. Namun subjek dapat 

menuliskan  apa yang ditanyakan dengan tepat yaitu berapa banyak lampu 

sorot yang diperlukan. Berdasarkan wawancara, subjek ARS dapat 

menyebutkan apa yang diketahui dan maksud dari permasalahan tersebut 

dengan tepat seperti yang tercantum pada penggalan wawancara berikut. 

P : “coba ceritakan maksud dari soal itu!” 

S : “kan stadion….lha di pinggir-pinggirnya situ mau diberi lampu sorot. 
Kan yang diketahui cuma diameter stadion itu 105 meter. ” 

P : “oke sekarang jadi informasi apa yang diketahui dari soal?” 

S : “Diameter stadion sama jarak antara lampu sama.” 

P : “hanya itu?” 

S : “Iya” 

P : “kenapa di sini ditulisnya diameter saja?” 

S : “hehehe…. (tersenyum). Waktunya…..” 

P : “ditulisnya tidak lengkap ya, tapi sebenarnya tahu ya yang diketahui. 
Terus apa yang ditanyakan? 

S : “berapa banyak lampu sorot yang diperlukan” 

Subjek ARS juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “oke. Apa informasi yang ada pada soal itu sudah cukup untuk 
menjawab masalah?” 

S : “cukup” 

P : “cukup? Apa harus memisalkan, ada lagi?” 

S : “memisalkan jarak antara lampu” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek ARS dapat menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu 

subjek ARS juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

dapat memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa subjek ARS telah melalui tahap pemecahan masalah yang pertama 

yaitu memahami masalah. 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.29 berikut. 

 

 

    Gambar 4.29: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 
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Berdasarkan hasil tertulis terlihat subjek ARS hanya menuliskan satu 

perencanaan dengan menuliskan mencari keliling stadion. Berkaitan 

dengan rencana pemecahan masalah, subjek ARS dapat menentukan 

rumus yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, mampu 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal serta 

menggunakan semua informasi yang ada untuk memecahkan masalah. 

Selain itu subjek ARS juga dapat menjelaskan langkah-langkah selanjutnya 

untuk menyelesaikan soal. Hal ini terungkap pada cuplikan wawancara 

berikut. 

P : “sekarang pengetahuan apa yang kamu gunakan untuk menjawab 
soal itu?” 

S : “rumus keliling lingkaran” 

P : “selain keliling lingkaran ada lagi? Rencanamu hanya itu?” 

S : “kalau sudah ketemu kelilingnya habis itu dibagi jarak” 

P : “terus kamu ini jaraknya berapa??” 

S : “10 meter” 

P : “10 meter, ditulis nggak di rencanamu?” 

S : “tidak” 

P : “oke. Sekarang kamu gunakan semua informasi ini nggak untuk 
memecahkan masalah itu?” 

S : “ya” 

P : “sekarang kaitannya apa to dari yang diketahui sama yang 
ditanyakan?” 

S : “kaitannya keliling lingkarannya ini kalau diameternya nggak 
diketahui kan jadi nggak tahu” 

P : “terus yang ditanyakan banyak lampu. Antara yang diketahui keliling 
sama banyak lampu ada kaitannya nggak?” 

S : “ada mbak (diam sejenak), kan ini sudah ketemu keliling lingkaran. 
Habis itu kan dibagi jarak tiap lampu nanti kan bisa ketemu banyak 
lampu.” 

P : “nah sekarang uraikan dengan jelas langkah-langkah yang kamu 
gunakan tadi apa?” 

S : “rumus keliling lingkaran, habis itu dibagi jarak antara lampu, 
memisalkan jarak antara lampunya 10 meter. Terakhir kelilingnya 
kan sudah ketemu 330 meter dibagi 10 meter sama dengan 33 
buah lampu” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek ARS dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, 

menentukan informasi lain yang belum diketahui, menggunakan semua 

informasi yang ada pada soal serta dapat menentukan langkah-langkah 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan baik. 
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Dengan demikian dapat dikatakan subjek ARS telah melalui tahap 

pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan 

masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.30 berikut.       

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 4.30: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah, langkah pertama 

yang dilakukan subjek adalah menghitung keliling lingkaran dengan rumus 

2 r dengan r = 52,5. Langkah selanjutnya subjek menuliskan jarak tiap 

lampu 10 m. Hal ini menunjukkan bahwa subjek mampu menentukan 

rumus yang akan digunakan dan mampu menentukan informasi lain yang 

belum diketahui untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya mencari 

banyak lampu dengan cara keliling lingkaran dibagi jarak antar tiap lampu 

sehingga diperoleh banyaknya lampu sorot yang diperlukan adalah 33 

buah. Proses perhitungan yang dilakukan subjek sudah benar. Terkait 

dengan pekerjaan subjek, peneliti melakukan wawancara dengan kutipan 

sebagai berikut. 

P : “r nya ini berapa?” 

S : “52,5” 

P : “satuannya?” 

S : “meter” 

P : “tapi nggak ditulis…dapat dari mana 52,5?” 

S : “seratus lima dibagi dua” 

P : “he’eh. Ketemu 330 meter. Terus kemudian?” 

S : “jarak tiap lampunya dimisalkan 10 meter. Kan  330 meter dibagi 10 
meter sama dengan 33 lampu” 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 

mengetahui konsep dimana jari-jari adalah setengah diameter. 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa 

subjek ARS menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan yang 

telah disusun dengan tepat.  
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Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek ARS telah melakukan  pengecekan kembali hasil 

kerjanya namun hanya pada jawaban akhirnya saja dengan operasi 

kebalikan tanpa melakukan pengecekan terhadap perhitungan maupun 

langkah-langkah yang dilakukan sebagaimana  terlihat pada gambar 4.31 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

      4.31: Tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek belum dapat 

melalui tahap pemecahan masalah yang keempat yaitu memeriksa 

kembali. 

 

Soal nomor 4 

Subjek ARS menuliskan apa yang diketahui serta apa yang 

ditanyakan dari masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.32 berikut. 

 

 

 

 

Gambar 4.32: Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek ARS tidak lengkap 

dalam menuliskan hal yang diketahui dimana subjek ARS menuliskan jari-

jari taplak 7 cm lebihnya dari jari-jari meja. Informasi lain yang belum 

ditulis adalah harga setiap 1 m2 kain Rp30.000,00  Namun subjek dapat 

menuliskan apa yang ditanyakan dengan tepat yaitu biaya untuk membeli 

kain taplak meja. Berdasarkan wawancara, subjek ARS dapat menyebutkan 

apa yang diketahui dan maksud dari permasalahan tersebut dengan tepat 

seperti yang tercantum pada penggalan wawancara berikut. 

P : “coba ceritakan maksud dari soal itu!” 

S : “maksudnya tu kan ada meja, ada taplaknya ya mbak..lha yang 
bahasa jawane nglengsreh. Nglengsrehnya tu tujuh cm ” 

P : “terus?” 

S : “tu berarti kan yang ini panjang jari-jari nya meja kan nggak 

 

    



60 
 

 

diketahui. Nah berarti kan jari-jari meja tambah ini ( 7 cm)” 

P : “terus informasi apa yang diketahui?” 

S : “jari-jari taplak tujuh cm lebih dari jari-jari meja.” 

P : “he..eh. Ada lagi?” 

S : “harga setiap meternya taplak tu 30.000” 

P : “apa yang ditanyakan?” 

S : “biaya untuk membeli taplak” 

Subjek ARS juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “oke. Apa informasi yang ada pada soal itu sudah cukup untuk 
menjawab masalah?” 

S : “sudah” 

P : “yakin cukup? Tanpa memisalkan?” 

S : “memisalkan jari-jari meja” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek ARS dapat menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu 

subjek ARS juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan.  Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

dapat memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan 

subjek ARS telah melalui tahap pemecahan masalah yang pertama yaitu 

memahami masalah. 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.33 berikut. 

 

 

               Gambar 4.33: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Berdasarkan hasil tertulis tersebut terlihat subjek ARS hanya 

menuliskan beberapa perencanaan dengan menuliskan menghitung luas 

taplak dikali harga per meter. Berkaitan dengan rencana pemecahan 

masalah, subjek memberikan pertanyaan dengan kutipan wawancara 

berikut. 

P : “sekarang pengetahuan apa yang dapat kamu gunakan untuk 
menjawab soal ini?” 

S : “mencari luas taplak” 

P : “jari-jarinya sudah diketahui belum?” 

S : “belum, dimisalkan” 

P : “berarti kamu harus menulis rencanamu memisalkan ?” 
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S : “memisalkan ditambah ini 7 cm tadi. habis itu pakai rumus luas 
lingkaran” 

P : “apakah kamu menggunakan semua informasi disini untuk 
memecahkan masalahnya?” 

S : “ya” 

P : “dapatkah kamu membuat kaitan antara yang diketahui sama yang 
ditanyakan?” 

S : “yang diketahui jari-jari taplak 7 cm lebihnya dari jari-jari meja. 
kaitannya kan jari-jari mejanya belum diketahui, dimisal. Yang 
ditanyakan itu biayanya”. 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa subjek ARS mampu menentukan keterkaitan antara informasi yang 

ada pada soal, menggunakan semua informasi yang ada pada soal serta 

dapat menentukan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan bahwa subjek dapat menyusun 

rencana pemecahan masalah dengan baik. Dengan demikian dapat 

dikatakan subjek ARS telah melalui tahap pemecahan yang kedua yaitu 

menyusun rencana pemecahan masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah. Subjek ARS melaksanakan rencana sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.34 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.34: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah, langkah pertama 

yang dilakukan subjek adalah menghitung luas lingkaran dengan r = 7. 

Subjek mengasumsikan jari-jari taplaknya 7 cm, sehingga jari-jari mejanya 

0 cm. Dengan kata lain tidak terdapat sebuah meja. Hal ini menunjukkan 

bahwa penyelesaian yang dilakukan subjek tidak tepat. Pada gambar 4.34, 

tampak bahwa subjek ARS melakukan kesalahan pada pengkonversian 

satuan dari cm2 ke m2 dimana subjek mengubah 154 cm2 ke 0,154 m2. 

Berkaitan dengan pekerjaan subjek maka peneliti melakukan wawancara 

seperti yang tercantum pada kutipan wawancara berikut. 

P : “kalau r nya taplak 7 cm, berarti jari-jari mejanya berapa?” 

S : “heeee……”(tersenyum). 
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P : “nol, ya to?” 

S : “iya” 

P : “terus ini 154 cm
2 

apakah sama dengan 0,154 m
2
? Cm

2
 kalau 

jadikan  m
2  

tu berapa?” 

S : “dibagi seribu” 

P : “dibagi seribu? bener? kalau cm ke m naik berapa?” 

S : “naik dua” 

P : “kalau cm persegi ke m persegi berarti dibagi berapa?” 

S : (Diam sejenak…. Menghitung) “ sepuluh ribu” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas 

menunjukkan bahwa subjek ARS menyelesaikan masalah namun tidak 

sesuai dengan rencana yang telah disusun dan hasilnya tidak tepat. 

Dengan demikian dapat dikatakan subjek ARS belum melalui tahap 

pemecahan masalah yang ketiga yaitu melaksanakan pemecahan masalah. 

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek ARS telah melakukan  pengecekan kembali hasil 

kerjanya namun hanya pada jawaban akhirnya saja dengan cara 

menghitung kembali jawaban akhir dan tidak melakukan perhitungan 

terhadap proses yang lain sebagaimana  terlihat pada gambar 4.35 berikut. 

 

 

 

Gambar 4.35: Tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek belum dapat 

melalui tahap pemecahan masalah yang keempat yaitu memeriksa 

kembali. 

 

Soal nomor 5 

Subjek ARS menuliskan apa yang diketahui serta apa yang 

ditanyakan dari masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.36 berikut. 

 

 

 

 

               Gambar 4.36: Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek ARS tidak lengkap 

dalam menuliskan hal yang diketahui dimana subjek ARS menuliskan jari-

jari taplak 14 cm lebihnya dari jari-jari meja. Informasi lain yang belum 

ditulis adalah harga setiap meter kain Rp3.000,00 namun subjek dapat 
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menuliskan   apa yang ditanyakan dengan tepat yaitu biaya untuk membeli 

renda taplak. Berdasarkan wawancara, subjek ARS dapat menyebutkan 

apa yang diketahui dan maksud dari permasalahan tersebut dengan tepat 

seperti yang tercantum pada penggalan wawancara berikut. 

P : “jadi informasi apa yang diketahui dari soal?” 

S : “panjang jari-jari taplak empat belas cm lebihnya dari jari-jari meja. 
harga rendanya tiga ribu per meter” 

P : “yang ditanyakan apa?” 

S : “biaya untuk membeli renda” 

Subjek ARS juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “apakah informasi yang ada sudah cukup untuk menjawab 
pertanyaannya?” 

S : “Sudah” 

P : “cukup?” 

S : “tambah misal” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara terlihat bahwa 

dalam memahami masalah, subjek ARS dapat menentukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu 

subjek ARS juga mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa subjek ARS dapat memahami masalah dengan baik. 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah. Subjek ARS menyusun rencana 

pemecahan masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.37 berikut. 

 

 

                 Gambar 4.37: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek ARS dapat 

menentukan cara atau langkah apa  yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, namun subjek ARS tidak menuliskan secara runtut 

dan lengkap rencana tersebut pada lembar jawaban. Subjek ARS 

menuliskan rencana yaitu menghitung keliling taplak. Berdasarkan 

wawancara, subjek dapat menentukan keterkaitan antara informasi yang 

ada pada soal serta menggunakan semua informasi yang ada untuk 

memecahkan masalah. Selain itu subjek ARS juga dapat menjelaskan 

langkah-langkah untuk menyelesaikan soal. Hal ini terungkap pada 

cuplikan wawancara berikut. 
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P : “sekarang pengetahuan apa yang kamu gunakan untuk menjawab 
soal itu?” 

S : “keliling lingkaran” 

P : “apakah kamu menggunakan semua informasi yang kamu ketahui 
untuk menjawab soal itu?” 

S : “iya” 

P : “dapatkah kamu membuat kaitan antar hal yang diketahui, antara hal 
yang diketahui dengan yang ditanyakan?” 

S : “kan jari-jari taplak 14cm lebihnya dari jari-jari meja berarti kan gini” 
(menggambar lingkaran yang menunjukkan jari-jari taplak 14 cm 
lebihnya dari jari-jari meja). Lha nanti kan jari-jari mejanya 
dimisalkan. Nah kalau sudah ketemu kan nanti pakai rumus keliling 
lingkaran dikali tiga ribu” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek ARS dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, 

menentukan informasi lain yang belum diketahui, menggunakan semua 

informasi yang ada pada soal serta dapat menentukan langkah-langkah 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan baik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek ARS telah melalui tahap 

pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan 

masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah. Subjek ARS melaksanakan rencana sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.38 berikut. 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.38: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Dalam tahap ini, langkah pertama yang dilakukan subjek ARS adalah 

menentukan jari-jari taplak yaitu 28. Selanjutnya subjek ARS menghitung 

keliling dengan menggunakan rumus 2 r sehingga diperoleh 176 cm. Pada 

gambar 4.38, tampak bahwa subjek ARS melakukan kesalahan pada 

pengkonversian satuan dari cm ke m dimana subjek mengubah 176 cm = 

0,176 m. Terkait dengan pekerjaan subjek, peneliti melakukan wawancara 

dengan kutipan sebagai berikut. 
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P : “nah ini penyelesaian soalmu, bagaimana?” 

S : “ini kan jari-jari taplaknya 28” 

P : “jari-jari taplak 28. Dari mana dapat 28? Kamu memisalkan jari-jari 
mejanya dulu nggak itu?” 

S : “iya jari-jari mejanya empat belas cm.” 

P : “empat belas, tapi kenapa tidak ditulis?” 

S : “eheeee…” 

P : “ini 176 cm persegi atau nggak?” 

S : “nggak” 

P : “kalau 176 cm tu berapa m?” 

S : “em….0,176 eh …” 

P : “kalau cm ke m naiknya berapa?” 

S : (diam sejenak) “ 1,76 meter” 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek ARS mengetahui letak 

kesalahannya dalam menyelesaikan soal. Subjek ARS mampu 

menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan yang telah disusun 

namun hasilnya tidak tepat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

subjek ARS belum melalui tahap pemecahan masalah yang ketiga yaitu 

melaksanakan rencana pemecahan. 

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek ARS tidak melakukan pengecekan kembali terhadap 

hasil yang diperoleh. 

b. Kesimpulan Analisis Data Subjek ARS 

Tabel 4.3 berikut ini merupakan tabel checklist yang menunjukkan 

tahap pemecahan yang telah dilakukan dan belum dilakukan oleh subjek 

ARS berdasarkan indikator setiap tahap pemecahan masalah open-ended 

materi lingkaran. 

Tabel 4.3 

Tahap Pemecahan Masalah Subjek ARS 

Tahap 
pemecahan 

masalah 

Indikator Nomor soal 

1 2 3 4 5 

Memahami 
masalah 

Siswa mampu menentukan 
informasi yang diketahui dan 
ditanyakan pada soal 
dengan tepat 

     

Siswa mampu menentukan 
apakah informasi yang ada 
sudah cukup untuk 
menjawab masalah 

     

Menyusun 
rencana 

Siswa mampu menentukan 
keterkaitan antara informasi 
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Tahap 
pemecahan 

masalah 

Indikator Nomor soal 

1 2 3 4 5 

pemecahan 
masalah 

yang ada pada soal 

Siswa mampu menentukan 
informasi lain yang tidak 
diketahui pada soal seperti 
rumus atau informasi 
lainnya (jika ada) 

     

Siswa mampu menggunakan 
semua informasi penting 
pada soal 

     

Siswa mampu 
merencanakan penyelesaian 
atau pemecahan masalah 

     

Melaksana 
kan rencana 
pemecahan 

Siswa mampu menggunakan 
langkah-langkahsecara 
teratur 

     

Siswa terampil dalam 
algoritma dan ketepatan 
menjawab soal 

   × × 

Memeriksa 
kembali 

Siswa meyakini kebenaran 
dari solusi masalah tersebut 
( dengan memeriksa 
kelemahan dari solusi yang 
didapatkan, seperti langkah-
langkah yang tidak benar) 

× × × × × 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam 

memecahkan masalah, subjek ARS  telah memenuhi semua indikator pada 

tahap pemecahan Polya yang pertama pada kelima butir soal, yaitu 

mampu menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan 

tepat serta mampu menentukan kecukupan informasi untuk menjawab 

pertanyaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek ARS telah 

melalui tahap memahami masalah. Pada tahap kedua, subjek ARS telah 

memenuhi semua indikator dalam menyusun rencana pemecahan masalah 

pada kelima butir soal, yaitu mampu menentukan keterkaitan antara 

informasi yang ada pada soal, mampu menentukan informasi lain yang 

tidak diketahui pada soal seperti rumus dan informasi lainnya, mampu 

menggunakan semua informasi penting pada soal serta mampu 

merencanakan penyelesaian atau pemecahan masalah. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa subjek ARS telah melalui tahap menyusun rencana 

pemecahan masalah. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu 
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melaksanakan rencana pemecahan, subjek ARS telah memenuhi semua 

indikator pada soal nomor 1, 2 dan 3 dimana subjek ARS mampu 

menggunakan langkah-langkah secara teratur dan terampil dalam 

algoritma dan ketepatan menjawab soal, sedangkan pada soal nomor 4 

dan 5, subjek ARS belum mampu memenuhi indikator yang kedua yaitu 

terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal karena subjek 

melakukan kesalahan pengkonversian satuan sehingga jawabannya salah.  

Pada tahap terakhir yaitu memeriksa kembali, terlihat pada soal nomor 1 

dan 2 subjek melakukan pengecekan dengan cara mengembalikan hasil 

yang telah diperoleh ke hal yang diketahui pada masalah, namun terlihat 

belum melakukan pengecekan secara keseluruhan baik pada perhitungan 

maupun langkah-langkah yang dilakukan, sedangkan pada soal nomor 3, 4 

dan 5, meskipun subjek ARS telah melakukan pengecekan kembali pada 

lembar jawaban,terlihat subjek ARS masih belum melakukan pengecekan 

secara keseluruhan baik pada proses perhitungan maupun langkah-

langkah yang dilakukan, melainkan hanya pada jawaban akhirnya saja 

dengan operasi kebalikan, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek ARS 

tidak melalui tahap memeriksa kembali.  

 

3. Subjek LRW 

a. Analisis Data Subjek LRW  

Soal nomor 1 

Subjek LRW menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

sebagaimana terlihat pada gambar 4.39 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.39: Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek LRW tidak tepat 

dalam menuliskan apa yang diketahui pada soal. Pada soal seharusnya 

yang diketahui adalah keliling pizza besar sama dengan dua kali keliling 

pizza kecil, namun subjek LRW menuliskan dua keliling pizza berukuran 

kecil sama dengan ½. Subjek dapat menuliskan apa yang ditanyakan dari 

 

  Diketahui                      Ditanya 
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masalah dengan tepat yaitu panjang jari-jari yang mungkin pada masing-

masing pizza. Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara 

berikut.  

P : “dapat dipahami nggak soalnya?” 

S : “nggak” 

P : ”nggak? Kenapa tidak paham?” 

S :  “ya mencari rumusnya itu lho mbak yang sulit” 

P : “rumusnya, coba ceritakan maksud dari soal itu apa?” 

S : “maksudnya itu mencari jari-jari yang ada pada pizza tersebut” 

P : “ya terus maksud soal ini, apa yang diketahui dari soal?” 

S : “dua kali keliling pizza berukuran kecil” 

P : ”dua kali apa itu dua kali? Pizza berukuran kecil saja?” 

S : “emmmm…… iya” 

P : ”oke, sekarang apa yang ditanyakan dari soal? 

S : “mencari panjang jari-jari” 

P : “jari-jari yang mana?” 

S : “yang mungkin pada masing-masing pizza tersebut” 

Subjek LRW juga belum mampu menentukan kecukupan syarat 

pada soal untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang 

tercantum pada kutipan wawancara berikut. 

P : “ya, sekarang apakah informasi ini sudah cukup digunakan untuk 
menjawab soal yang ditanyakan?” 

S : “iya” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek LRW tidak tepat dalam 

menentukan apa yang diketahui namun dapat menentukan apa yang 

ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu subjek LRW juga belum  

mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek belum 

mampu memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa subjek LRW tidak dapat melalui tahap pemecahan 

masalah yang pertama yaitu memahami masalah. 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah. Pada tahap ini, subjek hanya 

menuliskan satu perencanaan yaitu menghitung keliling pizza berukuran 

kecil tetapi tidak mengetahui langkah selanjutnya sebagaimana terlihat 

pada gambar 4.40 berikut. 

 

 

                  Gambar 4.40: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 
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Berkaitan dengan rencana pemecahan masalah, subjek LRW tidak 

mampu menyebutkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah. Subjek LRW juga tidak dapat menentukan 

keterkaitan antara informasi yang ada pada soal serta tidak menggunakan 

semua informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Hal ini terlihat 

pada petikan wawancara peneliti dengan subjek LRW sebagai berikut. 

P : “oke… sekarang pengetahuan apa yang kamu gunakan, yang bisa 
digunakan untuk menjawab soal ini? Pengetahuan ini bisa pakai 
rumus, konsep!” 

S : “pakai rumus” 

P : “rumus apa?” 

S :  “nggak tahu” 

P : “oke… sama sekali nggak tahu?” 

S : “nggak” 

P : “jadi ini apakah kamu menggunakan semua informasi yang diketahui 
dari soal untuk menjawabnya?, kamu gunakan tidak?” 

S : “tidak” 

P : “tidak?...oke kenapa tidak digunakan?” 

S :  “kan tidak tahu rumusnya mbak” 

P : “jadi kamu bisa nggak membuat kaitan antara yang diketahui dengan 
yang ditanyakan?” 

S : “enggak” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa dalam merencanakan pemecahan masalah, subjek LRW tidak dapat 

menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, tidak dapat 

menentukan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan soal, 

tidak menggunakan semua informasi yang ada pada soal serta hanya dapat 

menentukan satu langkah penyelesaian tetapi belum dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa subjek tidak 

dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan baik. Dengan 

demikian dapat dikatakan subjek LRW tidak melalui tahap pemecahan 

masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah. Pada tahap ini, subjek menuliskan               
 

 
. Selanjutnya 

subjek menuliskan 
 

 
    sebagaimana terlihat pada gambar 4.41 

berikut. 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.41: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Berkaitan dengan pekerjaan subjek, peneliti melakukan wawancara 

guna mengetahui apa maksud penyelesaian yang ditulis subjek. Berikut 

petikan wawancara peneliti dengan subjek LRW. 

P : “oke…nah ini di penyelesaianmu dua kali pizza sama dengan 
 

 
.  

Kenapa kamu mengerjakan dengan cara itu?” 

S : “kemarin kan dikasih lembaran, yang kemarin mau nyatet kan 

nggak boleh lha ada tulisan 
 

 
 jadinya, terus ada 

 

 
 dikurang apa 

gitu... 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa subjek LRW hanya sekedar menulis penyelesaian tanpa adanya 

prosedur yang jelas dan tidak sesuai dengan rencana pemecahan yang 

telah disusun sehingga hasilnya salah. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

tidak dapat menyelesaikan soal dengan benar. Dengan demikian dapat 

dikatakan subjek LRW tidak melalui tahap pemecahan yang ketiga yaitu 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh. Pada tahap ini subjek LRW tidak melakukan pengecekan 

kembali karena tidak melakukan penyelesaian dengan benar. Dengan 

demikian dapat dikatakan subjek tidak melalui tahap pemecahan masalah 

yang keempat yaitu memeriksa kembali. 

 

Soal nomor 2 

 Subjek menuliskan apa yang diketahui dari soal yaitu lingkaran 

berdiameter     , panjang        dan hal yang ditanyakan yaitu 

menghitung banyak paving yang dibeli pak Amir sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.42 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42: Tahap memahami masalah 

 

   

Diketahui Ditanya 
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Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek LRW kurang tepat 

dalam menuliskan apa yang diketahui namun tepat dalam menuliskan hal 

yang ditanyakan dalam soal. Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan 

wawancara berikut.  

P : “Coba ceritakan maksud dari soal itu” 

S : “mencari banyak paving yang dibeli pak amir” 

P : ” hee… terus maksudnya apa dari soal itu? Jadi informasi apa yang 
diketahui?” 

S :  “informasi…..” 

P : “informasi yang kamu ketahui dari ini apa? Ada info apa di situ?” 

S : “info…lingkaran” 

P : “lingkaran, lingkarannya saja?” 

S : “sama persegi panjang” 

P : “persegi panjang, lingkaran sama persegi panjang?” 

S : “iya” 

P : “apanya lingkaran yang diketahui?” 

S : “Lingkaran berdiameter 42 meter, persegi panjang dengan panjang 
20 cm” 

P : “hanya itu yang diketahui?” 

S : “iya” 

P : “iya? Tidak ada yang lain?” 

S : “tidak” 

P : “oke… sekarang apa yang ditanyakan dari soal?” 

S : “mencari paving yang dibeli pak amir” 

Subjek LRW juga belum mampu menentukan kecukupan syarat pada 

soal untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang terlihat pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “sekarang apakah informasi yang ada di soal ini sudah cukup 
digunakan untuk memecahkan masalahnya?” 

S : “emmmm….. sudah” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek LRW kurang tepat dalam 

menentukan apa yang diketahui namun tepat dalam menentukan apa yang 

ditanyakan pada soal. Selain itu subjek LRW juga belum  mampu 

menentukan kecukupan syarat pada soal untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek belum mampu 

memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan 

subjek LRW tidak dapat melalui tahap pemecahan masalah yang pertama 

yaitu memahami masalah. 

Tahap selanjutnya adalah menyusun rencana pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil tertulis subjek LRW hanya menuliskan  beberapa 
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perencanaan tanpa adanya prosedur yang jelas dan tidak mengetahui 

langkah selanjutnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah  

sebagaimana terlihat pada gambar 4.43 berikut. 

 

 

 

 

     Gambar 4.43: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Terlihat pada gambar 4.43 subjek LRW salah dalam menentukan 

rumus yang digunakan. Subjek menuliskan luas lingkaran adalah     . 

Berkaitan dengan pekerjaan subjek tersebut maka peneliti memberikan 

pertanyaan seperti yang terlihat pada kutipan wawancara berikut. 

P : “Terus luas lingkarannya apa ini?” 

S : “lingkaran, 42. panjang kali r pangkat dua” 

P : “luas lingkaran itu panjang kali r pangkat dua?” 

S :  “hehehe…. (tersenyum tampak ragu)” 

P : “iya bukan?” 

S : “bisa jadi, nggak tahu…” 

P : “luas lingkaran itu nggak tahu? Nggak tahu atau nggak hafal?” 

S : “hee…. (tersenyum)” 

P : “sudah diajari belum?” 

S : “sudah, ee … yang rumus SD sama yang SMP tu beda og mbak, 
beda-beda og” 

P : “rumus SD sama SMP beda? Kalau SD apa rumusnya?” 

S : “rumus luas, yang satu per dua itu mbak? setengah dikali…(diam).” 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek LRW belum memahami rumus 

matematika dengan benar. Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan 

wawancara di atas terlihat bahwa dalam menyusun rencana pemecahan 

masalah, subjek LRW tidak tepat dalam menentukan pengetahuan yang 

dapat digunakan untuk memecahkan soal, tidak menggunakan semua 

informasi yang ada pada soal serta tidak tepat dalam menentukan langkah-

langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek LRW belum mampu menyusun rencana 

pemecahan masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan 

subjek tidak dapat melalui tahap pemecahan masalah yang kedua yaitu 

menyusun rencana pemecahan masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.44 berikut. 
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     Gambar 4.44: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Terlihat pada gambar 4.44, subjek melaksanakan rencana dengan 

menggambarkan lingkaran bertuliskan    yang berada di dalam sebuah 

persegi panjang dengan panjang      . Peneliti kemudian memberikan 

pertanyaan terkait maksud dari gambar tersebut seperti yang tercantum 

pada kutipan wawancara berikut. 

P : “sekarang ini penyelesaian soalmu ya. Kamu gambarkan di situ 
lingkarannya 42 terus ditutup persegi panjang 20 cm. tadi satuan 
lingkarannya apa?” 

S : “42” 

P : “42 apa?” 

S :  “cm (senti meter)” 

P : “cm (senti meter)?” 

S : “eh, 42 m” 

P : “terus persegi panjangnya berapa?” 

S :  ‘”20 cm” 

P : “harusnya lebih besar yang mana?” 

S : “42” 

P : “iya, terus ini di gambarnya seperti itu? gambarnya berarti seperti 
itu?” 

S : “e,.,,,enggak” 

P : “kenapa kok gambarnya seperti itu?” 

S : (diam sejenak….) “berarti ini yang besar itu yang lingkarannya mbak? 
Ya kan 42 meter?” (balik bertanya) 

P : “iya” 

S : “lha kok bisa persegi panjang 20 cm? bisa menutup?” (bertanya lagi) 

P : “ya kan… Pak amir mempunyai sebidang tanah lapang berbentuk 
lingkaran berdiameter 42 meter. Rencananya tanah ini akan ditutup 
paving, pernah nggak lihat tanah, nah tanah itu di tutup paving 
nggak?” (menunjuk tanah yang ditutup paving di luar ruangan) 

S : “ditutup” 

P : “pavingnya berapa?” 

S : “o…itu ada banyak. kalau dipikiran saya to mbak ini tu lingkaran, lha 
ini tu buat nutup tok gitu” (menggambar satu persegi panjang 
untuk menutup lingkaran kecil). 
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek tidak 

memahami makasud soal. Selanjutnya subjek LRW menghitung luas 

lingkaran dengan rumus     dan mengganti nilai   dengan    dan    

dengan 8. Peneliti kemudian memberikan pertanyaan terkait dengan 

jawaban subjek seperti terlihat pada penggalan wawancara berikut. 

P : “sekarang ini kamu ngitungnya luas lingkaran panjang kali r kuadrat. 
Padahal panjangnya di sini panjang paving, ya? Ini r nya kok ketemu 
delapan itu dari mana itu?” 

S : “delapan akar …eh , delapan (diam)” 

P : “bagaimana? r kuadrat kok ketemu delapan? atau asal saja?” 

S :  “hehe…asal” 

P : “kenapa kok di isi gitu?” 

S : “ketoke (sepertinya) kemarin ki 42 akar pangkat,  tapi kan delapan 
akar pangkat dua sama dengan 64”. 

P : “delapan akar pangkat dua 64? Di sini 64nya apa? Ada nggak?” 

S :  “nggak” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa subjek LRW hanya sekedar menulis penyelesaian tanpa adanya 

prosedur yang jelas dan tidak sesuai dengan rencana pemecahan yang 

telah disusun. Hal ini menunjukkan bahwa subjek belum mampu 

melaksanakan pemecahan masalah dengan baik. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa subjek LRW tidak dapat melalui tahap pemecahan 

masalah yang ketiga yaitu melaksanakan pemecahan masalah. 

Tahap yang terakhir adalah tahap memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh. Pada tahap ini subjek LRW melakukan  pengecekan kembali 

hasil namun tidak ada kaitannya dengan masalah yang diberikan 

sebagaimana terlihat pada gambar 4.45. 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.45: Tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek LRW tidak dapat 

melalui tahap pemecahan masalah yang keempat yaitu memeriksa 

kembali. 
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Soal nomor 3 

Dalam memahami masalah, subjek LRW menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari masalah sebagaimana terlihat 

pada gambar 4.46 berikut. 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 4.46: Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek LRW tidak 

lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui namun tepat dalam 

menuliskan hal yang ditanyakan dalam soal. Hal tersebut juga ditunjukkan 

pada cuplikan wawancara berikut.  

P : “e…ceritakan dulu maksud soal itu!” 

S : “mencari banyak lampu sorot yang diperlukan, berbentuk lingkaran 
dengan dia…..lampu sorot berbentuk lingkaran dengan diameter 105 
meter” 

P : “mencari banyak lampu yang berbentuk lingkaran? 

S :  “mencari banyak lampu yang diperlukan di sebuah stadion yang 
berbentuk lingkaran diameter 105 meter” 

P : “jadi apa yang diketahui dari soal?” 

S : “lingkaran berdiameter 105 meter” 

P : “hanya itu yang diketahui?” 

S : “iya” 

P : “sekarang apa yang ditanyakan? 

S : “berapa banyak lampu sorot yang diperlukan” 

Subjek LRW juga belum mampu menentukan kecukupan syarat pada 

soal untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang tercantum 

pada kutipan wawancara berikut. 

P : “informasi yang ada pada soal sudah cukup nggak untuk 
memecahkan masalah?” 

S : “sudah” 

P : “sudah? Ada pengetahuan lain nggak yang kamu gunakan?” 

S : (diam) ”em…. pengetahuan yang di sini saja” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek LRW tidak lengkap dalam 

menentukan apa yang diketahui namun dapat menentukan apa yang 

ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu subjek LRW juga belum  

    

Diketahui Ditanya 
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mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek LRW tidak 

dapat memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa subjek LRW tidak dapat melalui tahap pemecahan masalah yang 

pertama yaitu memahami masalah. 

Setelah memahami masalah, tahap selanjutnya adalah menyusun 

rencana pemecahan masalah. Pada tahap ini subjek LRW hanya 

menuliskan  beberapa perencanaan yaitu rumus keliling lingkaran namun 

subjek tidak mengetahui langkah selanjutnya yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah sebagaimana terlihat pada gambar 4.47. 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 4.47: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Subjek LRW mampu menyebutkan pengetahuan yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah yaitu rumus keliling lingkaran, 

namun tidak dapat menentukan langkah selanjutnya. Hal ini juga terlihat 

pada petikan wawancara peneliti dengan subjek LRW sebagai berikut. 

P : “pengetahuan apa saja yang dapat digunakan untuk menjawab soal 
itu? Ya seperti rumus atau konsep apa yang dapat digunakan?” 

S : “rumus lingkaran” 

P : “lingkaran…rumus apanya lingkaran?” 

S :  “keliling sama dengan phi kali diameter” 

P : “terus diameternya berapa? Terus setelah cari keliling terus cari apa? 

Atau hanya keliling saja?” 

S : “iya” 

P : “ya? Untuk mencari jumlah lampu sorot dengan cara apa?” 

S : “keliling sama dengan phi kali diameter” 

P : “Sudah itu saja?” 

S : “iya” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa dalam menyusun rencana pemecahan masalah, subjek LRW hanya 

dapat menentukan satu langkah yang benar  namun tidak mengetahui 

langkah selanjutnya sehingga belum dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa subjek LRW  belum 

mampu menyusun rencana pemecahan dengan benar. Dengan demikian 
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dapat dikatakan subjek LRW tidak dapat melalui tahap pemecahan 

masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah. Pada tahap ini subjek LRW menuliskan       dan hasilnya 

adalah 330 lampu sorot sebagaimana terlihat pada gambar 4.48 berikut. 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.48: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Terkait dengan pekerjaan subjek, peneliti memberikan pertanyaan 

dengan kutipan wawancara berikut. 

P : “Untuk mencari jumlah lampu sorot dengan cara apa?” 

S : “keliling sama dengan phi kali diameter.” 

P : “Sudah itu saja?” 

S : “iya” 

P : “330 di sini (menunjuk pada pekerjaan subjek) 330 lampu atau 

kelilingnya?” 

S : “keliling” 

P : “lha ini kenapa 330 lampu sorot?” 

S : “ya kan di suruh mencari lampu sorot.” 

P : “lha kamu sudah tahu belum jaraknya itu?” 

S : “belum” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas 

menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan subjek LRW tidak sesuai 

dengan rencana pemecahan yang telah disusun dan jawabannya tidak 

tepat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek belum mampu 

melalui tahap pemecahan masalah yang ketiga yaitu melaksanakan 

rencana pemecahan. 

Tahap yang terakhir adalah tahap memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh. Pada tahap ini subjek LRW melakukan  pengecekan kembali 

pada proses dan jawaban sebagaimana terlihat pada gambar 4.49. 
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    Gambar 4.49: Tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Berkaitan dengan pengecekan yang dilakukan subjek, peneliti 

memberikan pertanyaan seperti yang tercantum pada kutipan wawancara 

berikut. 

P : “sekarang ini coba kamu ngeceknya gimana ini?” 

S : “itu nggak ngecek tapi nyalin” 

Dengan demikian dapat dikatakan subjek LRW tidak dapat melalui 

tahap pemecahan masalah yang keempat yaitu memeriksa kembali. 

 

Soal nomor 4 

Subjek LRW menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

sebagaimana terlihat pada gambar 4.50. 

 

 

 

 

   

 

               Gambar 4.50: Tahap memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek LRW tidak tepat 

dalam menuliskan apa yang diketahui. Pada soal seharusnya yang 

diketahui adalah panjang jari-jari taplak meja sama dengan 7 cm lebihnya 

dari jari-jari meja, namun subjek LRW menuliskan jari-jari taplak adalah 7 

cm. Subjek dapat menuliskan apa yang ditanyakan dari masalah dengan 

tepat yaitu berapa biaya untuk membeli kain taplak meja tersebut. Hal 

tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara berikut.  

P : “sekarang di sini kamu tulis apa yang diketahui itu? Jari-jari taplaknya 
?” 

S : “7 cm” 

P : ”kenapa di sini ditulis jari-jari taplak 7 cm?” 

S :  “eee…..kalau ini kan 7 cm lebih, jadi mending 7 cm.” 

P : “padahal di sini 7 cm lebihnya dari jari-jari meja bukan 7 cm lebih. 

kamu paham nggak?” 

 

    

Diketahui Ditanya 
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S : “tidak” 

Subjek LRW juga belum mampu menentukan kecukupan syarat pada 

soal untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti yang terlihat pada 

kutipan wawancara berikut. 

P : “ya, sekarang informasi yang ada di sini sudah cukup digunakan?” 

S : “nggak tahu, yang panjangnya 7 cm lebihnya itu nggak tahu” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek LRW tidak tepat dalam 

menentukan apa yang diketahui namun dapat menentukan apa yang 

ditanyakan pada soal dengan tepat. Selain itu subjek LRW juga belum  

mampu menentukan kecukupan syarat pada soal untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek belum 

mampu memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa subjek tidak dapat melalui tahap pemecahan masalah 

yang pertama yaitu memahami masalah. 

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun rencana pemecahan masalah. Pada tahap ini, subjek tidak 

membuat perencanaan sama sekali, hanya menulis ulang apa yang 

diketahui dari soal sebagaimana terlihat pada gambar 4.51 berikut. 

 

 

 

 

                Gambar 4.51: Tahap menyusun rencana pemecahan masalah 

Subjek LRW juga tidak mampu menyebutkan pengetahuan yang 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Hal ini terlihat pada petikan 

wawancara peneliti dengan subjek LRW sebagai berikut. 

P : “sekarang pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjawab soal 
apa?” 

S : “rumus” 

P : “rumus apa?” 

S :  “lingkaran” 

P : “rumus lingkaran itu kan ada banyak to? Ada keliling ada luas. Lha ini 

kamu pakai rumus apa?” 

S : (diam sejenak)..”keliling eh. Keliling.” 

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa subjek salah dalam 

menyusun rencana penyelesaian dimana subjek salah dalam menentukan 

rumus yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek LRW belum 

mampu menyusun rencana pemecahan masalah. Dengan demikian dapat 
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dikatakan bahwa subjek LRW tidak dapat melalui tahap pemecahan 

masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan masalah. 

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah. Pada tahap ini, subjek hanya sekedar menulis penyelesaian tanpa 

adanya prosedur dan maksud yang jelas sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.52. 

 

 

 

             Gambar 4.52: Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Terkait dengan pekerjaan subjek, peneliti memberikan pertanyaan 

kepada subjek LRW dengan kutipan wawancara berikut. 

P : “ini maksudnya apa? Kok langsung 7 cm, 1 m = 100, kenapa nggak 

dikerjakan?” 

S : “ee…….nggak tahu.” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas terlihat 

bahwa subjek LRW hanya sekedar menulis penyelesaian tanpa adanya 

prosedur yang jelas dan tidak sesuai dengan rencana pemecahan dan 

jawabannya tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa subjek tidak dapat 

menyelesaikan soal dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek 

LRW tidak dapat melalui tahap pemecahan masalah yang ketiga yaitu 

melaksanakan rencana pemecahan. 

Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Pada tahap ini subjek LRW tidak melakukan pengecekan kembali karena 

tidak melakukan penyelesaian. Dengan demikian dapat dikatakan subjek 

LRW tidak dapat melalui tahap pemecahan masalah yang keempat yaitu 

memeriksa kembali. 

 

Soal nomor 5 

Subjek LRW menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

sebagaimana terlihat pada gambar 4.53. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.53: Tahap memahami masalah 

   

Diketahui Ditanya 
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Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa  subjek LRW tidak tepat 

dalam menuliskan apa yang diketahui. Pada soal seharusnya yang 

diketahui adalah panjang jari-jari taplak meja sama dengan 14 cm lebihnya 

dari jari-jari meja, namun subjek LRW menuliskan jari-jari taplak adalah 14 

cm. Subjek juga tidak tepat dalam menuliskan apa yang ditanyakan dari 

masalah karena seharusnya yang ditanyakan adalah biaya yang diperlukan 

untuk membeli renda, namun subjek LRW menuliskan berapa harga renda. 

Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara berikut.  

P : “dapat dipahami nggak soalnya?” 

S : “dapat” 

P : “bagaimana?” 

S :  “mencari berapa harga yang dikeluarkan untuk membeli renda” 

P : “ya sekarang apa yang diketahui dari soal?” 

S : “panjang jari-jari taplak 14 cm, harga renda tiga ribu per meter.” 

P : “berarti apa yang ditanyakan?” 

S : “berapa yang dikeluarkan untuk membeli renda” 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara di atas, terlihat 

bahwa dalam memahami masalah, subjek LRW tidak tepat dalam 

menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek belum mampu memahami masalah dengan 

baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek LRW tidak dapat melalui 

tahap pemecahan masalah yang pertama yaitu memahami masalah. 

Setelah memahami masalah, tahap selanjutnya adalah menyusun 

rencana pemecahan masalah. Pada tahap ini, subjek tidak membuat 

perencanaan sama sekali karena tidak dapat memahami soal. Berikut 

kutipan wawancara peneliti dengan subjek LRW. 

P : “kenapa kamu tidak menuliskan rencana apapun? 

S : (diam…. Senyum-senyum) “tidak tahu” 

Subjek LRW juga tidak dapat melaksanakan rencana pemecahan 

serta tidak melakukan pengecekan kembali karena tidak melakukan 

penyelesaian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek tidak dapat 

melalui tahap pemecahan masalah yang kedua, ketiga dan keempat yaitu 

menyusun rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana 

pemecahan dan memeriksa kembali. 

b. Kesimpulan analisis data subjek LRW 

Tabel 4.4 berikut ini merupakan tabel checklist yang menunjukkan 

tahap pemecahan yang telah dilakukan dan belum dilakukan oleh subjek 

LRW berdasarkan indikator setiap tahap pemecahan masalah open-ended 

materi lingkaran. 
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Tabel 4.4 

Tahap Pemecahan Masalah Subjek LRW 

Tahap 
pemecahan 

masalah 

Indikator Nomor soal 

1 2 3 4 5 

Memahami 
masalah 

Siswa mampu menentukan 
informasi yang diketahui dan 
ditanyakan pada soal 
dengan tepat 

× × × × × 

Siswa mampu menentukan 
apakah informasi yang ada 
sudah cukup untuk 
menjawab masalah 

× × × × × 

Menyusun 
rencana 

pemecahan 
masalah 

Siswa mampu menentukan 
keterkaitan antara informasi 
yang ada pada soal 

× × × × × 

Siswa mampu menentukan 
informasi lain yang tidak 
diketahui pada soal seperti 
rumus atau informasi 
lainnya (jika ada) 
 

× × × × × 

Siswa mampu menggunakan 
semua informasi penting 
pada soal 

× × × × × 

Siswa mampu 
merencanakan penyelesaian 
atau pemecahan masalah 

× × × × × 

Melaksana 
kan rencana 
pemecahan 

Siswa mampu menggunakan 
langkah-langkah secara 
teratur 

× × × × × 

Siswa terampil dalam 
algoritma dan ketepatan 
menjawab soal 

× × × × × 

Memeriksa 
kembali 

Siswa meyakini kebenaran 
dari solusi masalah tersebut 
( dengan memeriksa 
kelemahan dari solusi yang 
didapatkan, seperti langkah-
langkah yang tidak benar) 

× × × × × 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam 

memecahkan masalah, subjek LRW tidak memenuhi semua indikator pada 

tahap pemecahan Polya yang pertama, dimana subjek belum mampu 

menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat 

serta belum mampu menentukan kecukupan informasi untuk menjawab 
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pertanyaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek LRW belum 

melalui tahap memahami masalah. Pada tahap kedua, subjek LRW tidak 

memenuhi semua indikator dalam menyusun rencana pemecahan 

masalah, dimana subjek belum mampu menentukan keterkaitan antara 

informasi yang ada pada soal, belum mampu menentukan informasi lain 

yang tidak diketahui pada soal seperti rumus dan informasi lainnya, tidak 

menggunakan semua informasi penting pada soal serta belum mampu 

merencanakan penyelesaian atau pemecahan masalah. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa subjek LRW belum melalui tahap menyusun 

rencana pemecahan masalah. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu 

melaksanakan rencana pemecahan, subjek LRW juga tidak memenuhi 

semua indikator pada kelima butir soal dimana subjek LRW belum mampu 

menggunakan langkah-langkah secara teratur dan tidak terampil dalam 

algoritma dan ketepatan menjawab soal. Pada tahap terakhir yaitu 

memeriksa kembali, terlihat pada soal nomor 2 dan 3 subjek melakukan 

pengecekan tanpa adanya prosedur yang jelas sehingga dapat dikatakan 

bahwa subjek LRW tidak melalui tahap memeriksa kembali.  

C. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pemecahan masalah yang 

dilakukan subjek penelitian berdasarkan tahapan Polya pada materi lingkaran 

berbeda satu dengan lainnya. Dua subjek yaitu subjek kategori tinggi dan 

sedang telah mencapai tahap yang ketiga yaitu melaksanakan pemecahan 

masalah, sedangkan subjek pada kategori rendah belum mampu melalui tahap 

pemecahan masalah yang pertama yaitu memahami masalah. 

Tabel 4.5 berikut menunjukkan rangkuman tahap pemecahan masalah 

yang telah dilakukan maupun tidak dilakukan setiap subjek berdasarkan 

indikator setiap tahap pemecahan masalah. 

Table 4.5 

Rangkuman Tahap Pemecahan Masalah Tiap Subjek 

Tahap 
pemecahan 

masalah 

Indikator Subjek 

VDN ARS LRW 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Memahami 
masalah 

Siswa mampu 
menentukan 
informasi yang 
diketahui dan 
ditanyakan pada soal 
dengan tepat 
 

          × × × × × 
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Tahap 
pemecahan 

masalah 

Indikator Subjek 

VDN ARS LRW 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Siswa mampu 
menentukan apakah 
informasi yang ada 
sudah cukup untuk 
menjawab masalah 

          × × × × × 

Menyusun 
rencana 

pemecahan 
masalah 

Siswa mampu 
menentukan 
keterkaitan antara 
informasi yang ada 
pada soal 

          × × × × × 

Siswa mampu 
menentukan 
informasi lain yang 
tidak diketahui pada 
soal seperti rumus 
atau informasi 
lainnya 

          × × × × × 

Siswa mampu 
menggunakan semua 
informasi penting 
pada soal 

          × × × × × 

Siswa mampu 
merencanakan 
penyelesaian atau 
pemecahan masalah 

          × × × × × 

Melaksana kan 
rencana 

pemecahan 

Siswa mampu 
menggunakan 
langkah-langkah 
secara teratur 

          × × × × × 

Siswa terampil dalam 
algoritma dan 
ketepatan menjawab 
soal 

    ×    × × × × × × × 

Memeriksa 
kembali 

Siswa meyakini 
kebenaran dari solusi 
masalah tersebut ( 
dengan memeriksa 
kelemahan dari 
solusi yang 
didapatkan, seperti 
langkah-langkah 
yang tidak benar) 

× × × × × × × × × × × × × × × 
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Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa dalam memahami masalah, 

subjek VDN  yang termasuk dalam kategori tinggi mampu menentukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat. Subjek menuliskan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan pada lembar jawaban dengan lengkap, benar 

dan tepat pada kelima butir soal. Subjek juga mampu menentukan bahwa 

informasi yang ada pada soal belum cukup digunakan untuk memecahkan 

masalah karena ada informasi yang belum diketahui pada soal. Subjek ARS yang 

termasuk dalam kategori sedang mampu menyebutkan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dengan tepat pada kelima butir soal meskipun ada 

beberapa yang tidak dituliskan dalam lembar jawaban. Subjek juga mampu 

menentukan kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan, sedangkan 

subjek LRW yang termasuk dalam kategori rendah belum mampu menentukan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat serta belum mampu 

menentukan kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan pada kelima 

butir soal. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah subjek tidak dapat 

memahami maksud soal.  

Pada tahap menyusun rencana pemecahan masalah, subjek VDN yang 

termasuk dalam kategori tinggi mampu menentukan keterkaitan antara 

informasi yang ada pada soal, mampu menentukan informasi lain yang tidak 

diketahui pada soal seperti rumus dan informasi lainnya, mampu menggunakan 

semua informasi penting pada soal serta mampu merencanakan penyelesaian 

atau pemecahan masalah. Pada tahap ini subjek cenderung memisalkan 

informasi yang tidak diketahui dengan angka. Subjek memilih angka tertentu 

untuk memudahkan dalam perhitungan seperti pada soal nomor 1 dan 4 dan 5, 

subjek memilih angka kelipatan 7 dengan alasan untuk memudahkan 

perhitungan keliling maupun luas lingkaran dengan    
   

 
  Subjek ARS yang 

termasuk dalam kategori sedang mampu menentukan keterkaitan antara 

informasi yang ada pada soal, mampu menentukan informasi lain yang tidak 

diketahui pada soal seperti rumus dan informasi lainnya, mampu menggunakan 

semua informasi penting pada soal serta mampu merencanakan penyelesaian 

atau pemecahan masalah. Pada tahap ini, subjek tidak menuliskan secara 

lengkap rencana penyelesaian yang akan dilakukan pada lembar jawaban, 

namun subjek dapat menyebutkannya dengan tepat. Subjek ARS cenderung 

memisalkan informasi yang tidak diketahui dengan angka. Subjek memilih 

angka tertentu untuk memudahkan dalam perhitungan seperti pada soal nomor 

2 dan 3 subjek memilih angka kelipatan 5 supaya hasilnya bulat untuk 

memudahkan perhitungan, sedangkan subjek LRW yang termasuk dalam 
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kategori rendah belum mampu menentukan keterkaitan antara informasi yang 

ada pada soal, belum mampu menentukan informasi lain yang tidak diketahui 

pada soal seperti rumus dan informasi lainnya, tidak menggunakan semua 

informasi penting pada soal serta belum mampu merencanakan penyelesaian 

atau pemecahan masalah. Pada tahap ini subjek menuliskan satu langkah 

penyelesaian dengan benar pada nomor 1 dan 3, namun subjek tidak 

mengetahui langkah selanjutnya sehingga belum dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah subjek 

tidak dapat memahami maksud soal. Akibatnya subjek tidak dapat melakukan 

tahap selanjutnya dengan benar. 

Selanjutnya pada tahap melaksanakan rencana pemecahan, subjek VDN 

yang termasuk dalam kategori tinggi mampu menggunakan langkah-langkah 

secara teratur dan terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal 

pada nomor 1, 2, 3 dan 4, sedangkan pada soal nomor 5 subjek tidak teliti 

dalam menghitung sehingga terjadi kesalahan perhitungan dan jawabannya 

tidak tepat. Subjek ARS yang termasuk dalam kategori sedang mampu 

menggunakan langkah-langkah secara teratur berdasarkan rencana yang telah 

disebutkan, namun kurang terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab 

soal. Hal ini terlihat pada soal nomor 4 dan 5. Subjek ARS tidak tepat dalam 

melakukan konversi satuan sehingga jawabannya tidak tepat, sedangkan subjek 

LRW yang termasuk dalam kategori rendah belum mampu menggunakan 

langkah-langkah secara teratur dan tidak terampil dalam algoritma dan 

ketepatan menjawab soal. 

Pada tahap terakhir yaitu memeriksa kembali, subjek VDN telah 

melakukan pengecekan kembali pada lembar jawaban, namun terlihat masih 

belum melakukan pengecekan secara keseluruhan baik pada proses 

perhitungan maupun langkah-langkah yang dilakukan, melainkan hanya pada 

jawaban akhirnya saja dengan operasi kebalikan. Berbeda dengan subjek VDN, 

subjek ARS terlihat telah melakukan pengecekan dengan cara mengembalikan 

hasil yang telah diperoleh ke hal yang diketahui pada masalah pada soal nomor 

1 dan 2, namun subjek ARS juga belum melakukan pengecekan secara 

keseluruhan baik pada perhitungan maupun langkah-langkah yang dilakukan, 

sedangkan pada soal nomor 3, 4 dan 5, meskipun subjek ARS telah melakukan 

pengecekan kembali pada lembar jawaban, namun subjek ARS hanya mengecek 

jawaban akhirnya saja dengan operasi kebalikan. Berbeda dengan dua subjek 

lainnya, pada tahap ini subjek LRW tidak dapat melakukan pengecekan kembali.  
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Berdasarkan paparan di atas diperoleh kesimpulan bahwa tahap 

pemecahan masalah yang dilakukan subjek VDN dan ARS adalah sampai tahap 

ketiga yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan dan melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, sedangkan subjek LRW belum mampu melalui 

tahap memahami masalah, sehingga subjek juga tidak dapat melalui tahap 

menyusun rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan 

dan memeriksa kembali. 

D. TEMUAN LAIN 

Selain teridentifikasinya profil pemecahan masalah, terdapat juga 

beberapa temuan yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan 

subjek dalam menyelesaikan masalah open-ended pada materi lingkaran. 

Berikut ini adalah temuan lain tersebut. 

1. Pengetahuan rumus lingkaran 

Subjek LRW belum mengetahui rumus luas lingkaran dengan benar. 

Subjek menyatakan bahwa rumus luas lingkaran adalah     dimana   adalah 

panjang persegi panjang. Hal ini menunjukkan bahwa konsep luas lingkaran 

yang dimiliki subjek LRW masih salah. 

2. Jawaban siswa terhadap soal 

Dua dari tiga subjek yaitu subjek VDN dan subjek ARS menyelesaikan 

masalah dengan mengasumsikan data atau informasi yang hilang 

menggunakan angka. Perbedaannya terletak pada pemisalan angka yang 

dilakukan kedua subjek, namun keduanya memiliki alasan yang sama dalam 

memilih angka dimana keduanya memilih angka yang dapat mempermudah 

mereka dalam proses perhitungan. Kedua subjek cenderung memberikan 

satu jawaban terhadap soal yang diberikan, meskipun sebenarnya subjek 

mengetahui bahwa soal tersebut memilki lebih dari satu jawaban. 
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