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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pemecahan masalah matematika pada materi 

perbandingan dan skala berdasarkan tahapan Polya bagi siswa kelas VI SD. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Subjek penelitian diambil dengan menggunakan purposive sampling dan diperoleh 

25 siswa yang kemudian dipilih 3 siswa untuk diwawancarai, dimana ketiga siswa tersebut 

dikelompokkan sesuai dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, data yang sudah 

diperoleh dianalisis dan disusunlah profil pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Polya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek kemampuan tinggi mampu memenuhi tahap memahami 

masalah dan merencanakan penyelesaian serta tahap melaksanakan rencana sedangkan pada tahap 

mengecek/memeriksa kembali subjek kemampuan tinggi masih terkendala di soal nomor 1 dan nomor 

3; subjek kemampuan sedang mampu memenuhi tahap memahami masalah, merencanakan masalah, 

dan melaksanakan masalah dengan baik, hanya pada tahap terakhir yaitu tahap mengecek/memeriksa 

kembali subjek kemampuan sedang masih terkendala pada soal nomor 3 dan nomor 4; subjek 

kemampuan rendah hanya mampu memenuhi tahap memahami masalah. Subjek kemampuan rendah 

sama sekali belum mampu memenuhi tahapan rencana penyelesaian, melaksanakan rencana, 

mengecek/memeriksa kembali. 

 

Kata kunci: masalah matematika, pemecahan masalah, tahapan, Polya, perbandingan, skala. 

 

PENDAHULUAN  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diberikan dari tingkat 

pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Matematika membantu mengembangkan 

kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, pemecahan masalah (problem solving), dan 

kreatif. Pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang harus ditanamkan sejak 

dini karena akan sangat membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemecahan masalah matematika merupakan sentral 

dalam pembelajaran matematika. Pada dasarnya, pemecahan masalah merupakan kemampuan 

dasar yang harus dikuasai oleh siswa seperti yang dikemukakan oleh Branca (1980) sebagai 

berikut: (1) kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum pengajaran matematika, 

bahkan sebagai jantungnya matematika; (2) pemecahan masalah meliputi metode, prosedur, 

dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum matematika; dan (3) pemecahan 

masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. Senada dengan pendapat 

tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (2006) menyatakan bahwa pemecahan masalah 
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(problem solving) hendaknya menjadi titik sentral dari kurikulum matematika dan menjadi 

bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran matematika. 

Penanaman dan pengembangan kemampuan pemecahan masalah matematika tak lepas 

dari peran serta guru, salah satunya adalah bagaimana cara guru menstimulus siswa untuk 

belajar matematika dan mendukung perkembangan berpikir mereka. Akan tetapi, proses 

pembelajaran matematika di Indonesia belum dapat menstimulus siswa belajar matematika. 

Hal ini didukung oleh pendapat Wahyuni, dkk (2012) yang mengungkapkan bahwa kebiasaan 

siswa untuk mendengar dan melihat guru dalam menyelesaikan soal tanpa mengerjakan sendiri 

menjadi salah satu faktor lemahnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Hal ini tampak 

dari hasil PISA (Programme for International Student Assessment) dimana menurut Aini dan 

Siswono (2014), di dalam soal PISA terdapat beberapa materi yang dijadikan acuan untuk 

mengukur tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika. Berdasarkan survey 

Internasional PISA, Indonesia selalu berada pada urutan terbawah dibandingkan negara-negara 

lainnya. Hasil studi PISA tahun 2009 yaitu siswa yang mampu menjawab soal dengan benar 

pada geometri sebesar 47,5%, statistik sebesar 61,9%, aljabar sebesar 41,4% dan bilangan 

sebesar 53,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam pemecahan masalah 

matematika masih lemah.  

Polya menerapkan tahapan pemecahan masalah yang dapat digunakan untuk membantu 

siswa agar lebih terarah dalam menyelesaikan masalah. Menurut Polya (1973), terdapat 4 

tahapan dalam pemecahan masalah yaitu memahami masalah, menyusun rencana, 

melaksanakan rencana, dan mengecek kembali. Pada langkah memahami masalah, siswa 

dianjurkan memahami masalah dengan kata-kata (pemikiran) mereka sendiri. Memahami 

masalah merupakan langkah yang penting dalam menyelesaikan soal. Tanpa pemahaman yang 

baik, seorang siswa tidak akan bisa menyelesaikan soal yang dihadapinya. Kekeliruan dalam 

memahami soal juga dapat berdampak terhadap tidak terselesaikannya pengerjaan soal secara 

tepat; pada tahap menyusun rencana diperlukan kemampuan untuk melihat hubungan antara 

data dan kondisi apa yang ada dengan data yang dicari serta untuk sampai pada perencanaan 

yang baik diperlukan pemikiran mendalam. Hal ini dihasilkan oleh kerja analisis dan sintesis 

data yang ada dan memiliki pengetahuan yang diperlukan. Hasil analisis dan sintesis ini dapat 

berupa alternatif-alternatif atau dugaan-dugaan menyelesaikan masalah atau langkah yang 

perlu dilalui untuk memperoleh jawaban; pada tahap melaksanakan rencana, rencana yang 

dikembangkan melalui penguasaan konsep dan berbagai strategi yang selanjutnya 

diimplementasikan selangkah demi selangkah sehingga mencapai apa yang diharapkan. 

Pengalaman memecahkan masalah dan pola yang ada dari proses pemecahan masalahnya 
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sangat membantu kelancaran siswa dalam menjalankan rencana pemecahan masalah; pada 

tahap mengecek kembali,  penyelesaian yang telah diperoleh dikaji ulang sehingga benar-benar 

merupakan jawaban yang dicari.  

Anwar (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kelebihan dari tahapan 

pemecahan masalah Polya, yaitu (1) siswa memiliki pola pikir yang konstruktif karena 

mengarah pada penganalisisan soal sebelum ditemukan himpunan penyelesaiannya; (2) siswa 

dapat berlatih dan mengintegrasikan konsep-konsep, teorema-teorema dan ketrampilan yang 

dipelajari; (3) dapat melatih siswa membuat kerangka kerja yang tersusun rapi untuk 

membantunya mengorganisasikan usahanya dalam mengerjakan soal cerita. Melalui tahapan 

pemecahan masalah Polya, siswa akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang tidak hanya 

mengandalkan ingatan yang baik saja, tetapi siswa diharapkan dapat mengaitkannya dengan 

situasi nyata yang pernah dialaminya atau yang pernah dipikirkannya. 

Gorman (Dewanti, 2011) menyatakan bahwa masalah atau problem sebagai situasi yang 

mengandung kesulitan bagi seseorang dan mendorongnya untuk mencari solusi. Polya (1973) 

mendefinisikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera dapat dicapai. 

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2006) tentang Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) bahwa pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 

matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan 

solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Hal ini sejalan dengan 

Hudojo (Aisyah, 2007) yang mengemukakan bahwa pemecahan masalah pada dasarnya 

merupakan proses yang ditempuh oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi 

sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Oleh karena itu, pemecahan masalah 

sering dikaitkan dengan soal matematika berbentuk soal cerita dimana siswa harus memahami 

soal dan menemukan solusi atas permasalah yang terdapat pada soal, dimana dalam 

penyelesaian soal tersebut dapat ditempuh dengan cara tunggal yaitu menggunakan rumus, ada 

juga dengan menggunakan cara alternatif dan bahkan ada soal yang dapat dipecahkan dengan 

cara bervariasi sesuai pemikiran siswa. Muhsetyo, dkk (2007) mengungkapkan bahwa 

beberapa masalah atau kesulitan yang mungkin dihadapi atau dialami oleh para siswa dalam 

memecahkan soal-soal pemecahan masalah yaitu kesulitan menggunakan pecahan atau 

bilangan rasional untuk menunjukkan perbandingan situasi tertentu, kesulitan menyatakan 

perbandingan dalam bentuk pembagian dan pecahan, kesulitan memahami hubungan 

kesebangunan dalam geometri dengan pecahan yang bersesuaian untuk menyatakan 

perbandingan, dan kesulitan memahami tentang skala naik dan skala turun. Berdasarkan 
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ungkapan di atas, diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

perbandingan dan skala masih rendah. Anwar (2013) mengatakan bahwa salah satu materi 

yang berhubungan dengan pemecahan masalah adalah perbandingan dan skala. Pada materi 

perbandingan banyak ditemukan soal yang berupa soal cerita dan untuk menyelesaikannya 

setiap siswa harus memahami terlebih dahulu maksud soal tersebut. Tahapan pemecahan 

masalah Polya akan menjadi alternatif yang cocok untuk digunakan siswa sebagai strategi 

dalam menyelesaikan soal cerita pada materi perbandingan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mendeskripsikan profil pemecahan masalah 

matematika. Hasil penelitian Nawangsari (2012) yang menyimpulkan bahwa dalam memahami 

masalah, siswa berkemampuan matematika tinggi membaca soal kemudian menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, sedangkan siswa berkemampuan matematika 

sedang dan rendah membaca soal dan menyatakan permasalahan dalam bentuk gambar serta 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Dalam membuat rencana 

penyelesaian, siswa berkemampuan matematika tinggi dan sedang menyebutkan urutan 

langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan soal, sedangkan siswa 

berkemampuan rendah menyebutkan satu langkah yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan 

soal. Dalam melaksanakan rencana penyelesaian, baik siswa berkemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah melaksanakannya secara teratur dan urut, langkah demi langkah sedangkan dalam 

memeriksa kembali jawaban yang diperoleh, siswa berkemampuan matematika tinggi 

melakukan dengan cara mengitung kembali, siswa berkemampuan matematika sedang 

memeriksa perhitungan yang telah dilakukan, siswa berkemampuan matematika rendah 

membaca apa yang ia tulis mulai awal sampai akhir. Selain itu, penelitian yang dilakukan Bekti 

(2014) juga menunjukkan bahwa setiap tingkatan kemampuan yang dimiliki siswa berbeda-

beda.  

Hal serupa berlaku juga di Siswa Kelas VI SD Kristen 03 Eben Haezer. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara dengan Guru bidang studi matematika SD Kristen 03 bahwa 

siswa masih banyak yang belum mampu menyelesaikan masalah dengan benar terutama pada 

materi perbandingan dan skala. Guru bidang studi matematika mengatakan bahwa masih ada 

siswa di kelas VI SD yang tak bisa mengerjakan masalah matematika yang berhubungan 

dengan perbandingan yang sebelumnya sudah diajarkan sejak siswa berada di kelas V SD, 

misalnya saja ada yang tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal terlebih 

dahulu sehingga penyelesaian yang dilakukan masih tidak teratur. Selain itu, ada siswa yang 

agak kesulitan memahami soal yang diberikan, ada yang bingung saat menyusun rencana apa 

yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan soal yang diberikan, ada juga yang mengerjakan 
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soal yang diberikan tapi tidak melakukan pengecekkan terhadap jawaban yang dia peroleh, jadi 

dia tak dapat memastikan apakah jawaban yang dia peroleh sudah benar atau belum. Berikut 

ini adalah salah satu pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal perbandingan dan skala  

 

Gambar 1. Contoh Pekerjaan Siswa Dalam Menentukan Jarak Pada Peta 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dan juga dari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti profil 

pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Polya pada materi perbandingan skala 

siswa Kelas VI SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau yang dinamakan dengan 

penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000), penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Subjek dalam penelitian ini adalah 25 siswa kelas VIB 

SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga semester ganjil tahun ajaran 2016/2017, kemudian 

diambil subjek wawancara 3 siswa. Pemilihan siswa yang diwawancarai pada penelitian ini 

berdasarkan pengelompokkan kemampuan pemecahan masalah siswa yang diperoleh dari hasil 

tes yang diberikan dan juga berdasarkan pertimbangan dari Guru bidang studi matematika. Tes 

dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2016, sedangkan wawancara dilaksanakan pada hari yang 

berbeda dengan pelaksanaan tes. Teknik pengambilan subjek penelitian melalui purposive 

sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2011).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes, wawancara dan 

dokumentasi. Tes diberikan kepada siswa dalam bentuk soal cerita. Wawancara yang dilakukan 

merupakan wawancara mendalam. Kisi-kisi pedoman wawancara dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

Aspek  Indikator Contoh pertanyaan 

Memahami 

masalah 

Pertanyaan dapat 

mengungkap proses berpikir 

siswa dalam memahami 

masalah 

- Apakah sebelumnya kamu sudah pernah 

mendapatkan soal seperti itu?  

- Dapatkah kamu menyebutkan hal-hal apa saja yang 

diketahui dari soal tersebut? 

- Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 



 
 

6 
 

Menyusun 

rencana 

pemecahan 

masalah 

 

Pertanyaan dapat 

mengungkap proses berpikir 

siswa dalam menyusun 

rencana pemecahan masalah 

- Adakah cara/langkah-langkah yang kamu ketahui 

untuk menyelesaikan soal tersebut? 

- Bagaimana cara/langkah-langkahnya? 

- Mengapa kamu memilih cara/langkah-langkah 

tersebut? 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

Pertanyaan dapat 

mengungkap proses berpikir 

siswa dalam melaksanakan 

rencana pemecahan masalah 

Apakah cara/langkah-langkah penyelesaian yang 

kamu gunakan tersebut sudah sesuai dengan 

cara/langkah-langkah yang telah kamu kerjakan? 

 

Memeriksa 

kembali 

Pertanyaan dapat 

mengungkap proses berpikir 

siswa dalam memeriksa 

kembali jawaban 

- Apakah kamu sudah yakin bahwa jawabanmu benar? 

- Bagaimana kamu melakukan pengecekan bahwa 

jawabanmu benar? 

- Apakah setiap kali mengerjakan permasalahan kamu 

selalu mengecek jawaban yang sudah kamu buat? 

 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi penulis dalam mengumpulkan data. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Sugiyono (Bekti, 2014), 

peneliti kualitatif sebagai human instrument, yang berfungsi melakukan pengumpulan data, 

analisis data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Alat pengumpul data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa tes tertulis dalam bentuk soal cerita berjumlah 4 soal. Soal nomor 1 

dan nomor 2 tentang perbandingan, sedangkan soal nomor 3 dan nomor 4 tentang skala. 

Instrumen penelitian ini akan divalidasi oleh para ahli (expert judgment) sebagai validator yang 

berkompeten melakukan validasi terhadap instrumen dalam hal ini adalah dosen dan guru 

bidang studi matematika. 

Tabel 2. Kisi-kisi Soal Tes 
Standar Kompetensi  : Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar: Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala 

Alokasi Waktu : 1 × 35 menit 

Indikator Soal Bentuk Soal 
Nomor 

Soal 

Menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan 

dengan perbandingan 

Banyak buah apel ada 40 buah dan banyak buah jeruk ada 35 buah. 

Berapa  perbandingan buah jeruk dan buah apel? 

1 

Selisih uang Rio dan uang Tomi adalah Rp16.000,00. Perbandingan 

antara uang Rio dan uang Tomi 5 : 3.  

Berapakah jumlah uang yang dimiliki mereka berdua? 

2 

Menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan 

dengan skala 

Jarak sebenarnya antara Kota D dan Kota E adalah 140 km. Skala 

yang digunakan pada peta adalah 1 : 2.000.000. Berapakah jarak 

kedua kota tersebut pada peta?  

3 

Jarak kota Sibolga ke kota Medan adalah 240 km. Jika pada sebuah 

peta jarak kedua kota tersebut adalah 30 cm, maka berapa skala 

yang digunakan pada peta tersebut? 

4 

Berdasarkan tahapan pemecahan masalah menurut Polya, pada penelitian ini indikator 

yang akan diketahui peneliti pada waktu siswa mengerjakan masalah matematika pada materi 

perbandingan dan skala adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Rubrik Penskoran Tes Pemecahan Masalah Berdasarkan Tahapan Polya 

Tahap 
Pemecahan 

Masalah 
Indikator Skor 

1 Memahami 

Masalah 

Siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar, lengkap, dan rinci 

 

4 

Siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 

benar, tetapi tidak lengkap 

 

3 

Siswa kurang tepat dalam menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan serta kurang lengkap 

 

2 

Siswa tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dan  ditanyakan 

dengan benar 

 

1 

2 Menyusun 

rencana 

Siswa dapat membuat model matematika dengan benar, lengkap, dan 

rinci  

 

4 

Siswa dapat membuat model matematika dengan benar, tetapi tidak 

lengkap 

 

3 

Siswa kurang tepat dalam membuat model matematika dan kurang 

lengkap 

 

2 

Siswa tidak dapat membuat model matematika dengan benar 1 

 

3 

 

Melaksanakan 

rencana 

Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar, lengkap, dan rinci 4 

Siswa dapat menuliskan jawaban dengan benar tetapi tidak lengkap 3 

Siswa kurang tepat dalam menuliskan jawaban dan kurang lengkap 2 

Siswa tidak dapat menuliskan jawaban dengan benar 1 

 

4 

 

Mengecek/ 

Memeriksa 

Kembali 

Siswa dapat memeriksa kembali jawaban dengan benar, lengkap, dan 

rinci 

 

4 

Siswa dapat memeriksa kembali jawaban dengan benar tetapi tidak 

lengkap 

 

3 

Siswa kurang tepat dalam memeriksa kembali jawaban dan kurang 

lengkap 

 

2 

Siswa tidak dapat memeriksa kembali jawaban benar 1 
Keterangan: 
1. Skor = 0, bila tidak ada respon atau jawaban kosong untuk setiap   indikator yang dinilai.  

2. Jumlah soal tes ada 4 soal, dengan total skor pada setiap soal adalah 16. Jadi, jumlah keseluruhan total skor dari ke-4 soal 

tes adalah 64. 

3. Untuk menghitung nilai yang nilai maksimumnya bernilai 100, maka, 

Nilai = 
                 

  
 × 100 

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai 

tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah data 

direduksi maka selanjutnya penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Data yang telah direduksi kemudian disimpulkan apa 

yang menjadi pokok penelitian dan menjawab rumusan masalah. 

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2011). Triangulasi yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi ini 

dilakukan dengan membandingkan hasil tes pemecahan masalah beserta wawancara dengan 

pelaksanaan dan wawancara dalam waktu yang berbeda. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan Kelas VIB SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga. Peneliti 

mengadakan pertemuan dan melakukan wawancara terlebih dahulu dengan guru bidang studi 

matematika. Nilai pemecahan masalah matematika dapat dilihat dalam tabel berikut ini:  

Tabel 4. Skor Pemecahan Masalah Berdasarkan Tahapan Polya 

 

No. 

Urut 

Siswa 

Tahapan Pemecahan Masalah  

Skor 

 

Nilai Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 

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

S1 4 0 1 0 4 0 1 0 4 3 1 0 4 0 1 0 23 35,9 

S2 2 0 0 0 3 0 2 0 4 1 2 0 4 1 1 2 22 34,3 

S3 4 1 0 2 4 1 0 0 4 1 0 0 4 0 0 0 21 32,8 

S4 4 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 1 4 1 1 1 27 42,1 

S5 4 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 0 0 0 27 42,1 

S6 4 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 26 40,6 

S7 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 11 17,1 

S8 4 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 11 17,1 

S9 4 4 2 1 4 2 1 0 4 1 1 0 4 4 3 1 36 56,2 

S10 4 1 2 0 3 0 0 0 3 1 1 1 4 1 0 1 22 34,3 

S11 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9,3 

S12 4 4 3 1 4 4 4 3 4 1 0 0 4 4 3 4 48 75 

S13 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 28 43,7 

S14 4 1 0 0 4 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 16 25 

S15 4 1 1 0 4 1 0 0 3 1 1 0 4 1 1 1 23 35,9 

S16 4 2 0 0 4 0 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 20 31,2 

S17 4 4 4 3 4 4 3 3 4 1 2 1 3 3 3 1 47 73,4 

S18 4 1 1 2 3 1 1 1 4 3 1 3 4 1 1 1 32 50 

S19 4 4 2 3 4 0 1 0 4 3 1 0 4 1 1 1 33 51,5 

S20 4 4 4 2 3 1 1 0 3 0 0 0 4 1 2 1 30 46,8 

S21 4 2 1 1 3 3 3 1 3 2 2 1 3 1 2 1 33 51,5 

S22 3 2 1 1 3 2 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 28 43,7 

S23 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 28 43,7 

S24 4 1 2 1 3 2 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 22 34,3 

S25 4 2 2 3 4 1 1 0 4 1 2 0 4 3 2 0 33 51,5 

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai dari masing-masing siswa, kemudian 

diambil tiga subjek yang kemudian diwawancarai untuk mengetahui lebih dalam tentang profil 

pemecahan masalah siswa dimana ketiga siswa tersebut mempunyai kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah yang diambil melalui purposive sampling. Untuk pengkategoriannya 

menggunakan aturan sesuai dengan rentang nilai yang diberikan sekolah sebagai berikut. 
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a. Kelompok kemampuan tinggi: Nilai siswa ≥ 75 

b. Kelompok kemampuan sedang: 50 < Nilai siswa < 75 

c. Kelompok kemampuan rendah: Nilai siswa ≤ 50 

Berdasarkan pengelompokkan tersebut maka diperoleh hasil pengelompokkan siswa yang 

diwawancarai sebagai berikut. 

Tabel 5. Subjek Penelitian 

 

No Rentang Nilai Kategori Nilai 
Subjek 

Wawancara 

1. ≥ 75 Tinggi 75 S12 

2. 50 < nilai < 75 Sedang 74,5 S17 

3. ≤ 50 Rendah 32,8 S3 

 

 

Berikut adalah hasil temuan profil pemecahan masalah matematika subjek S12, S17, dan S3.   

1) Perbandingan 

a) Soal Nomor 1 

Soal nomor 1 dan nomor 2 tentang perbandingan. Untuk soal nomor 1 pada tahap 

memahami masalah subjek S12, subjek S17 dan subjek S3 menuliskan apa yang diketahui dari 

soal dan apa yang ditanyakan dengan benar.  

 
(2a) Subjek S12 

 
(2b) Subjek S17 

 
(2c) Subjek S3 

Gambar 2. Tahap Memahami Masalah Pada Soal Nomor 1 

Hasil dari wawancara juga menunjukkan bahwa ketiga subjek tersebut mampu memahami 

masalah dengan baik, walaupun pada saat proses wawancara mereka masih agak terbata-bata 

dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Adapun cuplikan wawancara dari salah satu 

subjek, yaitu subjek S12 sebagai berikut.  

P : “Untuk yang nomor 1, yang kamu ketahui dari soal itu apa saja” 

S : “Eh, banyaknya apel 40, buah jeruk 35” 

P : “Apakah masih ada lagi yang diketahui?” 

S : “Eh, eh, dibandingin jadi..antara buah jeruk sama buah apel..dibandingin” 

P : “Itu yang dibandingin yang ditanyakan atau yang diketahui?” 

S : “Yang ditanyakan mau disuruh dibandingin dengan ini..eh, iya. Jeruk dulu baru apel” 

P : “Jeruk dulu baru apel?” 

S : “Jeruk dulu” 
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Tahap berikutnya adalah tahap merencanakan penyelesaian pada soal nomor 1. Pada tahap 

ini subjek S12 dan subjek S17 mampu menuliskan rencana dengan baik apa yang akan mereka 

lakukan dalam menyelesaikan masalah nantinya. Saat wawancara kedua subjek tersebut dapat 

menjelaskan rencana yang telah mereka buat. Sedangkan untuk subjek S3 di lembar jawaban 

dia menuliskan tentang rencana penyelesaian walaupun tidak dtuliskan secara detail, namun 

pada saat diwawancarai subjek S3 mengatakan bahwa dia tidak punya rencana dan tidak tahu 

apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

S3 masih belum mengerti bagaimana membuat rencana penyelesaian.  

 

Gambar 3. Tahap Merencanakan Penyelesaian Pada Soal Nomor 1 

 

Adapun cuplikan hasil wawancara dengan S3 sebagai berikut.  

P : “Oke, sebelum menyelesaikannya, apakah kamu punya rencana untuk menyelesaikan bagaimana nanti?” 

S : “Tidak” 

P : “Kamu tidak punya rencana?” 

S : “Tidak”  

P : “Tapi disini kamu menuliskan 40 : 35. Disini maksudnya apa?” 

S : “40 buah apel dibanding 35 buah jeruk” 

P : “Ini yang kamu rencanakan?” 

S : “Iya” 

Tahapan selanjutnya adalah tahap melaksanakan rencana. Pada tahapan ini hanya subjek 

S17 yang mampu melaksanakan penyelesaian dengan benar sesuai dengan rencana yang dia 

buat. Sedangkan subjek S12 menuliskan penyelesaian dengan benar walaupun masih kurang 

lengkap. Namun, saat wawancara subjek S12 bisa langsung menjawab penyelesaian dengan 

benar dan lengkap sesuai dengan rencana yang dia buat. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 

S17 dan subjek S12 mampu memenuhi tahap melaksanakan rencana. Sedangkan subjek S3 

tidak menuliskan penyelesaian sama sekali. Terlihat bahwa S3 belum mampu memenuhi tahap 

melaksanakan rencana.  

 

 

 
(3a) Subjek S12 

 
(3b) Subjek S17 

 
                                                       (3c) Subjek S3 
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Gambar 4. Tahap Melaksanakan Rencana Pada Soal Nomor 1 

Berikut ini adalah hasil wanwancara dengan subjek S12. 

P : “35 dibandingin dengan 40? Apakah dari hasil yang kamu peroleh ini, apakah sudah cukup menurut kamu 

penyelesaiannya?” 

S : “ Ya, lumayan”  

P : “Disini 35 berbanding 40 (menunjuk pada lembar jawaban subjek), apakah masih bisa kamu sederhanakan atau 

memang pas 35 banding 40? Apakah tidak bisa diperkecil lagi?” 

S : “Oh, bisa.” 

P : “Bisa?”  

S : “Bisa di..di.. 7 : 8?” 

P : “7 : 8?” 

S : “Belum tak tulis, lupa.” (tertawa) 

Tahapan yang terakhir adalah tahap mengecek/memeriksa kembali. Pada tahap 

mengecek/memeriksa kembali hanya subjek S17 yang sudah memenuhi tahapan ini. Subjek 12 

hanya menuliskan 35 : 40. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S12 belum mampu memenuhi 

tahapan ini. Sedangkan subjek S3 menuliskan perbandingan buah apel dan buah jeruk yaitu 40 

: 35 yang kemudian dia sederhanakan menjadi 8 : 7. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S3 

menuliskan penyelesaiannya di tahap mengecek/memeriksa kembali jawaban. Hasil yang dia 

peroleh salah, karena perbandingan yang diminta pada soal adalah perbandingan buah jeruk 

dan buah apel, bukan sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa subjek S3 belum 

mampu memenuhi tahap mengecek/memeriksa kembali.  

Gambar 5. Tahap Mengecek/Memeriksa Kembali Pada Soal Nomor 1 

Adapun cuplikan wawancara dengan Subjek S3 sebagai berikut. 

P : “Terus penyelesaianmu disini (tahap melaksanakan rencana) kamu kerjakan tadi di....”  

S : “Pengecekkan” 

P: “Pengecekkan? Oh, kamu melakukan penyelesaian itu dipengecekkan? Tapi pas di pengecekkan ini, bukannya 

kamu nanti ditanya bagaimana kamu mendapatkan..er..apakah jawabanmu sudah benar atau belum?” 

S : “Iya” 

 

 

 
(4a) Subjek S12 

 
(4b) Subjek S17 

 
(5a) Subjek S12 

 
(5b) Subjek S17 

 
(5c) Subjek S3 
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b) Soal nomor 2 

Tahap awal adalah tahap memahami masalah. Terlihat di Gambar 6 dan dari hasil 

wawancara bahwa ketiga subjek sudah memenuhi tahapan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tahap Memahami Masalah Pada Soal Nomor 2 

Tahap berikutnya adalah tahap merencanakan penyelesaian. Pada tahap ini subjek S12 

menuliskan  langkah awalnya adalah mencari berapa uang Rio terlebih dahulu dan kemudian 

uang Tomi, lalu dia menuliskan Rio + Tomi = ?? yang dimaksudkan adalah berapa jumlah 

uang Tomi dan uang Rio. Cara untuk mencari uang Rio dan uang Tomi rencananya adalah 

dengan mengalikan rasio banyak uang Rio (5) atau rasio banyak uang Tomi (3) dengan selisih 

uang Rio dan Tomi (Rp16.000,00) yang terlebih dahulu dibagikan dengan selisih dari 

perbandingan uang Rio dan uang Tomi (2). Berdasarkan Gambar 7 di bawah ini dan dari hasil 

wawancara menunjukkan bahwa subjek S12 sudah mampu untuk menyusun rencana 

penyelesaian. Subjek S17 pada tahap ini sudah mampu menuliskan rencana penyelesaian yang 

akan dia lakukan, begitu pun pada saat wawancara, subjek S17 mampu menjelaskan dengan 

rinci, tentang rencana penyelesaian yang dia buat walaupun rencana yang dia buat masih belum 

lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S17 sudah mampu memenuhi tahap ini. 

Sedangkan untuk subjek S3 terlihat asal-asalan dalam menentukan rencana penyelesaian dan 

saat diwawancarai subjek S3 mengatakan bahwa dia masih bingung dengan rencana 

penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S3 belum mampu memenuhi tahap rencana 

penyelesaian.  

 

 
(6a) Subjek S12 

 
(6b) Subjek S17 

 
(6c) Subjek S3 
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Gambar 7. Tahap Merencanakan Penyelesaian Pada Soal Nomor 2 

 

Berikut ini adalah cuplikan wawancara dari Subjek S3. 

P : “Kemudian kamu merencanakan penyelesaian ini seperti apa?” 

S : “Begitu!” 

P : “Begitu bagaimana? Apakah kamu mengerti bagaimana rencana penyelesaiannya?” 

S : “Tidak” 

Tahap selanjutnya adalah tahap melaksanakan rencana. Pada tahap ini subjek S12 dan 

subjek S17 mampu melaksanakan rencana sesuai dengan rencana yang mereka buat dengan 

benar dan rinci. Walaupun untuk penyelesaian yang dikerjakan subjek  S17 masih kurang 

lengkap, namun berdasarkan hasil wawancara, subjek S17 mampu menjelaskan penyelesaian 

yang dia buat dengan benar dan rinci. Sedangkan untuk subjek S3 dia sama sekali tak 

menuliskan apapun di tahapan ini. Hal ini menunjukkan bahwa subjek S12 dan subjek S17 

sudah memenuhi tahap melaksanakan rencana sedangkan subjek S3 belum memenuhi tahap 

melaksanakan rencana. 

Gambar 8. Tahap Melaksanakan Rencana Pada Soal Nomor 2 

Berikut ini adalah cuplikan wawancara dengan subjek S17.  

P : “Oke, yang berikutnya...kemudian cara menyelesaikannya apakah sudah sudah sesuai dengan yang kamu 

rencanakan?” 

S : “Sudah, tapi kurang....” 

P : “Masih kurang? Apa yang kurang itu?” 

S : “Belum ditambah. Harusnya enam puluh empat ribu” 

P : “Oooo...hasilnya enam puluh empat ribu. Diperoleh dari apa enam puluh empat ribu?” 

S : “Diperoleh dari jumlah uang Tomi ditambah uang Rio.” 
Tahap terakhir adalah tahap mengecek/memeriksa kembali. Pada tahap ini subjek S12 

memeriksa kembali jawaban yang dia peroleh dengan menuliskan selisih antara banyak uang 

 
(7a) Subjek S12 

 
(7b) Subjek S17 

 

 
(7c) Subjek S3 

 
(8a) Subjek S12 

 

 

 

 
(8b) Subjek S17 
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Rio dan banyak uang Tomi adalah Rp16.000,00, kemudian dia juga menjumlahkan banyak 

uang Rio dan banyak uang Tomi untuk membuktikan bahwa jawaban yang dia tulis sudah 

benar. Subjek S17 membuktikan jawabannya dengan mengurangi jumlah uang Rio dengan 

jumlah uang Tomi, sehingga diperoleh selisih, sama seperti yang dilakukan subjek S12. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada soal nomor 2 subjek S12 dan subjek S17 sudah memenuhi tahap 

mengecek/memeriksa kembali jawaban. Sedangkan subjek S3 sama sekali tidak menuliskan 

apapun di tahap ini, yang berarti bahwa subjek S3 belum mampu memenuhi tahap 

mengecek/mmemeriksa kembali.  

 

Gambar 9. Tahap Mengcek/Memeriksa Kembali Pada Soal Nomor 2 

 

2) Skala 

a) Soal Nomor 3 

Tahap awal pada soal nomor 3 adalah tahap memahami masalah. Pada tahap ini subjek 

S12, subjek S17, dan subjek S3 mampu menuliskan dan menjelaskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan pada soal dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga subjek sudah 

memenuhi tahap memahami masalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Tahap Memahami Masalah Pada Soal Nomor 3 

Tahap berikutnya adalah tahap merencanakan penyelesaian. Pada tahap ini subjek S12, 

subjek S17, dan Subjek S3 belum mampu memenuhi tahap merencanakan penyelesaian. Hal 

 
(9a) Subjek S12 

 

 

 

 
(9b) Subjek S17 

 
(10a) Subjek S12 

 
(10b) Subjek S17 

 
(10c) Subjek S3 
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ini ditunjukkan dari rencana penyelesaian yang mereka buat salah dan saat di wawancarai 

mereka mengatakan bahwa mereka merasa kesulitan dan tidak tahu rencana apa yang akan 

mereka buat pada soal nomor 3 ini ini seperti yang terlihat pada Gambar 11.  

 

Gambar 11. Tahap Merencanakan Penyelesaian Pada Soal Nomor 3 

Berikut adalah cuplikan dari wawancara dengan salah satu subjek, yaitu subjek S12. 

P : “Jadi, rencana penyelesaianmu yang nomor 3 ini bagaimana, sebenarnya?” 

S : “Belum tau juga.” 

Tahap selanjutnya adalah tahap merencanakan penyelesaian. Pada tahap ini hanya subjek 

S17 yang menuliskan penyelesaian dari rencana yang dia buat sebelumnya. Namun, 

penyelesaian yang dia kerjakan masih salah. Hal ini menunjukkan bahwa subjek masih belum 

memenuhi tahap melaksanakan rencana. Sedangkan untuk subjek S12 dan subjek S3 pada 

tahap ini mereka sama sekali tidak menuliskan penyelesaian apapun. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua subjek tersebut belum mampu memenuhi tahap melaksanakan rencana. Gambar 

12 adalah penyelesaian yang dikerjakan oleh subjek S17.  

 

Gambar 12. Tahap Melaksanakan Rencana Pada Soal Nomor 3 

Tahap yang terakhir adalah tahap mengecek/memeriksa kembali. Pada tahap ini subjek 

S17 melakukan pengecekkan kembali terhadap jawaban yang dia peroleh. Namun, dari hasil 

wawancara dan pengecekkan jawaban yang dia kerjakan masih salah. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek S17 belum memenuhi tahap mengecek/memeriksa kembali. Sedangkan untuk 

subjek  S12 dan subjek S3 pada tahap ini mereka sama sekali tidak menuliskan apapun. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua subjek tersebut belum mampu memenuhi tahap 

 
(11a) Subjek S12 

 
(11b) Subjek S17 

 

 
(11c) Subjek S3 
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mengecek/memeriksa kembali. Gambar 13 adalah pengecekkan jawaban yang dilakukan oleh 

subjek S17.  

 

Gambar 13. Tahap Mengecek/Memeriksa Kembali Pada Soal Nomor 3 

b) Soal Nomor 4 

Tahap awal dari soal nomor 4 ini tahap memahami masalah. Pada tahap ini subjek S12, 

S17, dan S3 mampu menuliskan dan menjelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal 

dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga subjek sudah memenuhi tahap memahami 

masalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Tahap Memahami Masalah Pada Soal Nomor 4 

Tahap selanjutnya adalah tahap melaksanakan rencana. Pada tahap ini subjek S12 dan S17 

menuliskan rencana penyelesaian. Hasil wawancara pun menunjukkan bahwa kedua subjek 

tersebut dapat menjelaskan dengan benar tentang rencana penyelesaian yang mereka buat. 

Rencana subjek S12 untuk mencari skala peta adalah membagi jarak pada peta dengan jarak 

sebenarnya. Sama seperti yang direncanakan oleh subjek S12, hanya subjek S17 langsung 

mengaplikasikannya dengan angka. Sedangkan subjek S3 tidak menuliskan rencana apapun 

dalam tahap ini. Hasil dari wawancara pun menunjukkan bahwa dia tidak tahu rencana apa 

yang akan dia buat untuk menyelesaikan soal nomor 4.   

 
(14a) Subjek S12 

 
(14b) Subjek S17 

 
                                     (14c) Subjek S3 
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Gambar 15. Tahap Merencanakan Penyelesaian Pada Soal Nomor 4 

Berikut adalah cuplikan wawancara dengan subjek S3.  

P : “Oke, terus dalam menyelesaikan soal itu? Apakah ada yang kamu rencanakan bagaimana cara 

menyelesaikannya?” 

S : “Tidak” 

P : “Tidak ada?” 

S : “(Mengangguk)” 

P : “Kenapa tidak merencanakan/menyelesaikannya?” 

S : “Karena menurut saya itu terlalu sulit ” 

P : “Terlalu sulit?” 

S : “..dan waktunya juga mau habis.” 

Tahap selanjutnya adalah tahap melaksanakan rencana. Pada tahap ini subjek S12 dan 

subjek S17 mampu melaksanakan rencana dengan benar sesuai dengan rencana yang mereka 

buat. Hasil dari wawancara juga menunjukkan bahwa kedua subjek mampu menjelaskan 

tentang penyelesaian yang mereka kerjakan dengan rinci dan benar. Sedangkan subjek S3 sama 

sekali tidak menuliskan apapun tentang penyelesaian soal nomor 4. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek S12 dan subjek S17 sudah mampu memenuhi tahap melaksanakan rencana, 

sedangkan subjek S3 belum mampu memenuhi tahap ini.   

 Gambar 16. Tahap Melaksanakan Rencana Pada Soal Nomor 4 

Tahap terakhir adalah tahap mengecek/memeriksa kembali. Pada tahap subjek S12 mampu 

memeriksa kembali jawaban yang diperoleh sebelumnya dengan benar. Sedangkan untuk 

subjek S17 dalam melakukan pengecekkan kembali masih salah. Harusnya subjek S17 tidak 

menyederhanakan jarak sebenarnya dengan jarak pada peta di tahap pengecekkan kembali. 

Subjek S3 sama sekali tidak menuliskan apapun tentang pengecekkan kembali pada soal nomor 

4. Hasil dari wawancara juga menunjukkan bahwa kedua subjek yaitu subjek S12 dan  subjek 

S17 belum mampu memenuhi tahap mengecek/memeriksa kembali, sedangkan subjek S12 

sudah memenuhi tahap ini.  

 
(15a) Subjek S12 

 

 

 

 

 
(15b) Subjek S17 

 
                 (16a) Subjek S12 

 
(16b) Subjek S17 



 
 

18 
 

Gambar 17. Tahap Mengecek/Memeriksa Kembali Pada Soal Nomor 4 

Berikut cuplikan wawancara dengan subjek S17.  

P : “Apakah menurutmu jawabanmu ini sudah benar?” 

S : “Sudah” 

P : “Sudah? . Bagaimana mau membuktikan apakah jawabanmu sudah benar? Kamu mengecek kembali 

bagaimana?” 

S : “Cara aku mengecek kembali itu...eee...800.000 dikalikan dengan 3 dan hasilnya 2.400.000” 

P : “Ini 800.000 darimana tadi?” 

S : “800.000 ini dari 240.000 disederhanakan” 

P : “Disederhanakan dari 240.000?” 

S : “Ini dibagi 3” 

P : “Jadi, yang penyelesaiannya dibandingkan kemudian pada pengecekkannya kamu mengalikan?” 

S : “Iya... 

Tabel berikut ini menunjukkan rangkuman profil pemecahan masalah pada materi 

perbandingan dan skala oleh subjek S12, subjek S17, dan subjek S3.  

 
Tabel 6. Profil Pemecahan Masalah Subjek Berdasarkan Tahapan Polya 

Tahapan 

Polya 

Subjek 

S12 S17 S3 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

Soal 

4 

Soal 

1 

Soal  

2 

Soal 

3 

Soal 

4 

Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

Soal 

4 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 √ √ × √ √ √ × √ × × × × 

3 √ √ × √ √ √ × √ × × × × 

4 × √ × √ √ √ × × × × × × 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Profil pemecahan masalah subjek kemampuan tinggi pada materi perbandingan dan skala 

yaitu yaitu pada tahapan pertama yaitu memahami masalah, subjek kemampuan tinggi 

mampu menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Tahap kedua subjek 

kemampuan tinggi mampu memenuhi tahap dalam menyusun rencana dan hanya 

terkendala pada soal nomor 2. Tahap berikutnya yaitu tahap melaksanakan rencana, subjek 

 
              (17a) Subjek S12 

 

 

 

 
(17b) Subjek S17 
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kemampuan tinggi sudah memenuhi tahapan ini dan hanya terkendala pada soal nomor 3, 

dan tahapan terakhir yaitu tahap mengecek/memeriksa kembali subjek kemampuan tinggi 

masih terkendala di soal nomor 1 dan nomor 3;  

2. Subjek kemampuan sedang mampu memenuhi tahap memahami masalah mampu. Subjek 

kemampuan sedang mampu menentukan apa yang diketahui serta ditanyakan pada soal. 

Tahap kedua subjek kemampuan sedang mampu memenuhi tahap menyusun rencana dan 

hanya terkendala pada soal nomor 3. Pada tahap berikutnya subjek kemampuan sedang 

terlihat mampu memenuhi tahap melaksanakan rencana dan hanya terkendala pada soal 

nomor 3. Tahap terakhir yaitu tahap mengecek/memeriksa kembali subjek kemampuan 

sedang masih terkendala pada soal nomor 3 dan nomor 4. 

3. Subjek kemampuan rendah mampu memenuhi tahap pertama, yaitu tahap memahami 

masalah. Tapi, pada tahap berikutnya, subjek kemampuan rendah terlihat masih bingung 

dan merasa kesulitan. Subjek kemampuan rendah sama sekali belum mampu memenuhi 

tahapan rencana penyelesaian, melaksanakan rencana, mengecek/memeriksa kembali. 

 

Berdasarkan peneltian dan pembahasan, saran dari peneliti yaitu:  

1. Bagi Siswa 

Bagi siswa yang masih kesulitan dalam mengerjakan soal, hendaknya sering berlatih 

mengerjakan soal-soal dan membiasakan diri membaca soal-soal dengan teliti agar tidak 

keliru saat mengerjakan penyelesaiannya. 

2. Bagi Guru 

Guru sebaiknya membiasakan siswa untuk mengerjakan soal dengan menuliskan tahap-

tahap pengerjaan secara lengkap dimulai dari cara menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan sampai mengecek/memeriksa kembali jawaban. 
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