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A. PENDAHULUAN 

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seringkali dihadapkan dengan suatu 

masalah. Permasalahan-permasalahan itu tentu saja tidak semuanya merupakan permasalahan 

matematis, namun matematika memiliki peranan yang sentral dalam menjawab permasalahan 

keseharian tersebut (Suherman, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa matematika sangat 

diperlukan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu memecahkan 

permasalahan. Oleh karena itu, tidak salah jika kemampuan pemecahan masalah menjadi 

aspek penting dalam pembelajaran matematika. 

Pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika tentu harus diikuti 

adanya kesadaran guru untuk dapat mengusahakan siswa mencapai hasil yang optimal dalam 

kemampuan pemecahan masalah. Peran guru dalam pembelajaran matematika salah satunya 

adalah mengidentifikasi bagaimana langkah-langkah yang ditempuh siswa ketika 

memecahkan masalah. Guru dapat melacak letak dan jenis kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dengan melihat langkah-langkah pemecahan yang ditempuh siswa (Yuwono, 2010). 

Kesalahan yang dilakukan siswa dapat dijadikan sumber informasi bagi guru dalam 

merancang pembelajaran yang sesuai yang dapat membantu siswa mengatasi kesalahan 

tersebut. Cara untuk mengidentifikasi kemampuan siswa dalam hal pemecahan masalah tentu 

bukan dilihat dari tingkah lakunya, akan tetapi secara spesifik dari hasil pekerjaan siswa, salah 

satunya adalah dengan pemberian soal-soal pemecahan masalah. 

Polya (1957) menetapkan empat tahap yang dapat dilakukan agar siswa lebih terarah 

dalam menyelesaikan masalah matematika, yaitu understanding the problem, devising plan, 

carrying out the plan, and looking back yang berarti memahami masalah, menyusun rencana 

pemecahan masalah, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Indikator pemecahan masalah matematika dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 

Indikator Pemecahan Masalah Matematika 

Tahap 
Pemecahan 

masalah 
Poin-poin Indikator 

1 
Memahami 

masalah 

Kemampuan siswa dalam menerima 

informasi yang ada pada soal, 

Kemampuan siswa dalam memilih 

informasi menjadi informasi penting 

dan tidak penting. 

Siswa dapat menentukan syarat 

cukup (hal-hal yang diketahui) dan 

syarat perlu (hal-hal yang 

ditanyakan), 

 Siswa dapat menentukan apakah 

syarat cukup tersebut sudah 

memenuhi untuk menjawab syarat 

perlu. 

2 

Menyusun  

rencana 

pemecahan 

masalah 

Kemampuan siswa dalam 

mengetahui kaitan antar informasi 

yang ada, 

Kemampuan siswa dalam 

menentukan syarat lain di luar 

syarat yang diketahui pada soal 

untuk menyelesaikan masalah; jika 

ada, 

Kemampuan siswa dalam 

memeriksa apakah semua 

informasi penting telah digunakan, 

Kemampuan siswa dalam 

merencanakan pemecahan 

masalah. 

Siswa dapat menentukan keterkaitan 

antara informasi yang ada pada soal, 

Siswa dapat menentukan syarat lain 

yang tidak diketahui pada soal 

seperti rumus atau informasi 

lainnya; jika ada, 

Siswa dapat menggunakan semua 

informasi penting pada soal, 

Siswa dapat merencanakan 

penyelesaian atau pemecahan 

masalah. 
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Sukayasa (2012) menyatakan bahwa tahap-tahap dalam proses pemecahan masalah yang 

dikemukakan Polya cukup sederhana, aktivitas-aktivitas dalam setiap tahap yang 

dikemukakan Polya cukup jelas dan tahap-tahap pemecahan masalah menurut Polya telah 

lazim digunakan dalam pemecahan masalah. Melalui tahapan-tahapan tersebut, guru dapat 

mengetahui profil pemecahan masalah, memperoleh gambaran tentang proses siswa dalam 

memperoleh jawaban. 

Profil pemecahan masalah siswa dapat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap siswa 

memiliki kemampuan yang berbeda pula. Fitriyani (2012) menyatakan bahwa kemampuan 

siswa di kelas dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu kelompok kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki siswa 

mempengaruhi proses pemecahan masalah. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari 

(2012) serta Sutrisno, dkk (2013). Sari meneliti tentang profil kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah open-ended berdasarkan tahapan Polya pada jenjang sekolah menengah 

pertama, sedangkan Sutrisno, dkk meneliti tentang profil kemampuan mahasiswa dalam 

memecahkan masalah open-ended pada mata kuliah kalkulus 1 pada jenjang perguruan tinggi. 

Kedua penelitian tersebut menemukan bahwa profil pemecahan masalah yang dilakukan 

siswa maupun mahasiswa berbeda untuk setiap tingkat kemampuan yang dimiliki. 

Hasil wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 

Pabelan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap soal-soal pemecahan masalah matematika 

masih rendah. Sebagian besar dari siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang 

berbentuk uraian atau cerita. Kendala yang sering dihadapi baik untuk siswa kelas tujuh, 

siswa kelas delapan maupun kelas sembilan tidak hanya dalam masalah kebahasaan yang 

menyangkut interpretasi suatu kalimat tetapi juga kesulitan dalam model matematika yang 

memiliki makna terkait dengan suatu masalah.Disamping itu, sebagian siswa kurang tepat 

dalam memilih strategi penyelesaian yang sesuai untuk memecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang langkah-langkah 

pemecahan masalah yang ditempuh siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

berdasarkan tahapan Polya pada siswa Sekolah Menengah Pertama, yaitu di kelas VII SMP 

Negeri 2 Pabelan. Salah satu materi matematika yang dipelajari di kelas VII adalah operasi 

hitung campuran bilangan bulat. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui profil pemecahan masalah dengan judul “Profil Pemecahan Masalah Berdasarkan 

3 

Melaksanaka

n rencana 

pemecahan 

Kemampuan siswa dalam 

membuat langkah-langkah 

pemecahan masalah secara benar, 

Kemampuan siswa dalam 

memeriksa setiap langkah 

pemecahan. 

Siswa dapat menggunakan langkah-

langkah secara teratur, 

Siswa terampil dalam algoritma dan 

ketepatan menjawab soal. 

4 
Memeriksa 

kembali 

Kemampuan siswa dalam 

meyakini kebenaran dari solusi 

masalah tersebut (dengan melihat 

kelemahan dari solusi yang 

didapatkan, seperti langkah-

langkah yang tidak benar). 

Kemampuan siswa dalam 

menerapkan metode penyelesaian 

yang telah dilakukan terhadap 

masalah lainnya. 

Siswa dapat meyakini kebenaran 

dari solusi masalah tersebut (dengan 

melihat kelemahan dari solusi yang 

didapatkan, seperti langkah-langkah 

yang tidak benar), 

Siswa dapat menentukan keterkaitan 

antara metode atau pemecahan 

masalah yang digunakan untuk 

diterapkan pada masalah lainnya. 
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Tahapan Polya Pada Siswa kelas VII SMP Negeri 2 Pabelan Dalam Materi Operasi Hitung 

Campuran Bilangan Bulat”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan purposive 

sampling, diambil subjek penelitian terdiri dari tiga siswa kelas VII SMP Negeri 2 Pabelan. Kategori 

kemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah mengacu pada hasil nilai dalam penelitian dan 

pertimbangan guru kelas matematika. Ketiga subjek tersebut adalah FL (kategori tinggi), FR (kategori 

sedang) dan CH (kategori rendah). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode tes dan wawancara. Peneliti adalah instrumen utama, dibantu dengan soal tes dan pedoman 

wawancara. Soal tes berupa dua soal uraian terkait materi operasi hitung campuran bilangan bulat 

yang digunakan untuk mengetahui profil pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal uraian. 

Instrumen soal tes telah valid melalui expert judgment. Soal tes dapat dilihat pada gambar 1: 

  

 (a) (b) 

Gambar 1. Instrumen soal. (a) Soal no 1, (b) Soal no 2 

Pelaksanaan penelitian diawali pemberian instrumen kepada subjek penelitian pada tanggal 10 

November 2015 pada pukul 10.30 - 12.00 WIB, sedangkan wawancara pada masing-masing subjek 

dilakukan di rumah subjek pada tanggal 10 - 11 Agustus 2016. Waktu yang diperlukan selama 

wawancara tiap subjek berbeda, yaitu antara 30 - 40 menit tergantung respon subjek terhadap soal 

yang dikerjakan. Hasil penelitian ini berupa deskripsi jawaban subjek penelitian berdasarkan tahapan 

Polya pada topik operasi hitung campuran bilangan bulat. 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. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

C.1 Deskripsi Subjek Berkemampuan Matematika Tinggi Dalam Pemecahan Masalah 

FL mengerjakan kedua soal uraian terkait materi operasi hitung campuran bilangan bulat. 

Berikut adalah deskripsi secara terperinci setiap jawaban subjek FL: 

  

 (a) (b) 

Gambar 2. Jawaban tertulis subjek FL. (a) Jawaban no 1, (b) Jawaban no 2 

Umur Mitha 5 tahun lebih tua dari pada umur 

Suaminya. Sedangkan umur Suaminya 23 tahun 

lebih muda dari pada umur Ibunya. Umur Ibu 

Mitha sekarang 60 tahun. Berapa beda umur 

Mitha dan Suaminya terhadap umur Ibu Mitha? 

 

Hana sedang sakit flu berat dan diberi obat oleh 

dokter. Untuk antibiotik 3×1 sehari dan 

paracetamol 3×2 sehari. Berapa banyak obat 

yang dimakan Hana dalam 3 hari? 
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Memahami Masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek FL dapat menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal secara tepat. Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara berikut. 

 

Cuplikan wawancara 1 

P : “Sekarang, coba ceritakan apa maksud soal ini tapi dengan kata-katamu sendiri!” 

FL : “Dari soal itu diketahui selisih umur Mitha dan Suaminya, dan selisih umur Suami Mitha 

dan Ibu Mitha serta diketahui umur Ibu Mitha sekarang” 

P : “Ada yang lain?” 

FL : “Sudah, itu saja bu” 

P : “Nah, sekarang apa yang ditanyakan pada soal?” 

FL : “Yang ditanyakan selisih dari jumlah umur Mitha dan Suaminya terhadap umur Ibu Mitha” 

 

Cuplikan wawancara 2 

P : “Kalau sudah, coba ceritakan?” 

FL : “Antibiotik yang diminum Hana dalam sehari 3x1, paracetamol yang diminum sehari 3x2” 

P : “Lalu pertanyaan yang ada di soal itu apa FL?” 

FL : “Disuruh menghitung semua obat yang diminum Hana dalam 3 hari bu” 

 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa subjek FL 

dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal dengan tepat. 

Dengan demikian dapat dikatakan subjek FL telah melalui tahapan pemecahan masalah yang 

pertama yaitu memahami masalah. 

 

Menyusun Rencana Pemecahan Masalah 

Subjek FL dapat menyusun rencana pemecahan masalah, subjek dapat 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 terungkap pada 

cuplikan wawancara berikut. 

 

Cuplikan wawancara 5 

P : “Setelah kamu tahu yang diketahui dari soal. Apa yang akan kamu kerjakan pertama kali?” 

FL : “Yang pertama, menghitung umur Suami Mitha” 

P : “Bagaimana caranya?” 

FL : “Menghitung dari umur Ibu Mitha dikurangi dengan selisih umur Suami Mitha terhadap 

Ibunya” 

P : “Berarti sudah terjawab umur Suami Mitha. Langkah selanjutnya FL menghitung apa lagi?” 

FL : “Menghitung Umur Mitha bu” 

P : “Bagaimana caranya?” 
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FL : “Tinggal menambahkan umur Suami Mitha, dan selisih antara umur Mitha dan Suaminya” 

P : “Apa ada yang perlu dihitung lagi, sebelum FL menjawab pertanyaan dari soal?” 

FL : “Tidak bu, sudah bisa dihitung karena sudah ketemu umurnya Mitha sama Suaminya” 

 

Cuplikan wawancara 6 

P : “Apa yang kamu hitung terlebih dahulu FL?” 

FL : “Menghitung antibiotik dulu, langsung dihitung yang diminum selama 3 hari” 

P : “Kemudian?” 

FL : “Kemudian menghitung paracetamol yang diminum Hana selama 3 hari bu” 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa subjek FL dapat menyusun rencana 

pemecahan masalah, subjek dapat 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 FL dapat menyusun 

rencana pemecahan masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek FL telah melalui 

tahap pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan masalah. 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek FL tidak dapat menyelesaikan soal secara 

tepat, subjek salah penulisan atau konsep. Namun berdasarkan hasil wawancara subjek FL dapat 

menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan yang telah disusun dengan tepat. Hal tersebut 

juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara berikut. 

 

Cuplikan wawancara 7 

P : “Nah sekarang coba jelaskan yang dikerjakan FL di lembar jawab ini!” 

FL : “Menghitung suami Mitha dengan cara mengurangkan umur Ibu Mitha dengan selisih umur 

Suami Mitha, yaitu 60 tahun dikurangi 23 tahun ketemu hasil umur Suami Mitha yaitu 3.” 

P : “Iya, selanjutnya?” 

FL : “Lalu, setelah ketemu umur Suami Mitha saya menghitung Umur Mitha” 

P : “Gimana caranya?” 

FL : “Menambahkan umur Suami Mitha yang 37 tahun tadi sama selisih umurnya Mitha, yaitu 5 

tahun. Sudah ketemu umur Mitha bu, berarti 42 tahun” 

P : “Oke. Sekarang FL sudah mengetahui berapa umur Mitha dan Suami Mitha. Kemudian?” 

FL : “Ya langsung saja bu, dijumlahkan umur Mitha dan Suaminya, 42 tahun ditambah 37 tahun, 

sudah ketemu jumlahnya 79 tahun” (diam sejenak) 

P : “Sudah?” 

FL : “Belum bu, kan pertanyaannya menghitung beda jumlah umurnya terhadap umur Ibu Mitha” 

P : “Berarti gimana menghitungnya?” 

FL : “Jumlah umur yang 79 tahun ini dikurangi umur Ibu Mitha yang 60 tahun, ketemu 

jawabannya 19 tahun” 
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Cuplikan wawancara 8 

P : “Sekarang coba FL jelaskan yang dikerjakan FL di lembar jawab ini!” 

FL : “Yang pertama ini saya menghitung antibiotik yang diminum selama 3 hari yaitu 3x1 

dikalikan 3 hari, hasilnya berarti 9 antibiotik yang diminum Hana selam 3 hari” 

P : “Lalu selanjutnya?” 

FL : “Selanjutnya paracetamol bu, 3x2 kali 3 hari yaitu 6 paracetamol dikali 3 hari ketemu 18 

paracetamol yang diminum Hana selama 3 hari” 

P : “Sudah FL”? 

FL : “Belum bu, belum dijumlahkan” 

P : “Ya coba dihitung” 

FL : “Iya bu, 18 paracetamol ditambah yang antibiotik 9 jadi 27 obat yang diminum Hana selama 

3 hari” 

 

Proses perhitungan yang dilakukan subjek sudah benar. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek FL dapat menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan yang telah disusun 

dengan benar. Dengan demikian dapat dikatakan subjek FL telah melalui tahapan pemecahan 

yang ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

 

Memeriksa Kembali 

Pada tahap ini subjek melakukan pengecekan kembali hasil yang diperoleh dengan wawancara 

dan dikerjakan secara lisan, seperti yang terlihat pada cuplikan wawancara berikut. 

Cuplikan wawancara 9 

P : “Sekarang coba dicek jawabanmu, apakah sudah benar?” 

FL : “Sudah bu” 

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

FL : “(diam)” 

P : “Bagaimana FL?” 

FL : “Ngecek selisih umur 5 tahun itu bu” 

P : “Umurnya siapa?” 

FL : “Umur Mitha dan Suaminya, 42 tahun dikurangi 37 tahun” 

P : “Lalu?” 

FL : “Ngecek yang 23 tahun” 

P : “Apa itu yang 23 tahun?” 

FL : “Selisih umur Suami Mitha sama Ibunya Mitha, caranya umur Ibunya 60 tahun dikurangi 

umur Suaminya 37 tahun. Berarti bener bu selisihnya 23 tahun” 

P : “Ada lagi yang mau FL jelaskan?” 

FL : “Sudah bu” 
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Cuplikan wawancara10 

P : “Sekarang coba dicek jawabanmu, yakin dengan jawabanmu?” 

FL : “Iya bu” 

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

FL : “Selama 3 hari Hana minum 9 antibiotik, berarti untuk mencari jumlah antibiotik yang 

diminum Hana perhari yaitu 9 dibagi 3 bu. Sedangkan paracetamol yang diminum hana 

selama 3 hari yaitu 18, menghitung paracetamol yang diminum hana perharinya yaitu 18 

dibagi 3 bu yaitu 6” 

P : “Lha itu kok ketemu 6 itu apa FL? Sedangkan di soal untuk paracetamol Hana meminum 

3x2 sehari dan Antibiotik 3x1 sehari” 

FL : “Nah kan untuk yang antibiotik tadi ketemu 3 bu, itu maksudnya dalam sehari obat diminum 

3 kali sehari, pagi, siang, malam. Kalau yang paracetamol sekali minum 2, itu mksdnya 2 

pagi, 2 siang, 2 malam. Gitu bu” 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa subjek FL dapat melakukan pengecekan 

kembali dengan mengaitkan unsur yang telah diketahui pada soal. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam memecahkan masalah, subjek 

FL telah memenuhi semua indikator pada tahap pemecahan Polya yang pertama, yaitu dapat 

menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa subjek FL telah melalui tahap memahami masalah. Pada tahap kedua, 

subjek FL dapat 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. Dengan demikian dapat dikatakan subjek FL telah 

melalui tahap menyusun rencana pemecahan masalah. Selanjutnya pada tahap yang ketiga 

yaitu melaksanakan rencana pemecahan, subjek FL telah memenuhi semua indikator dimana 

subjek FL dapat menggunakan langkah-langkah secara teratur dan terampil dalam algoritma 

dan ketepatan menjawab soal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek FL telah 

melalui tahap melaksanakan rencana pemecahan. Pada tahap terakhir yaitu memeriksa 

kembali, terlihat bahwa subjek FL dapat melakukan pengecekan kembali dengan mengaitkan 

unsur yang telah diketahui pada soal, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek FL telah melalui 

tahap memeriksa kembali. 

 

C.2 Deskripsi Subjek Berkemampuan Matematika Sedang Dalam Pemecahan Masalah 

FR mengerjakan kedua soal uraian terkait materi operasi hitung campuran bilangan 

bulat. Berikut adalah deskripsi secara terperinci setiap jawaban subjek FR: 
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 (a) (b) 

Gambar 3. Jawaban tertulis subjek FR. (a) Jawaban no 1, (b) Jawaban no 2 

 

Memahami masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek FR dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara tepat, tetapi pada saat wawancara subjek FR 

kurang dalam memahami soal. Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara 

berikut. 

 

Cuplikan wawancara 11 

P : “Sekarang, coba ceritakan apa maksud soal ini tapi dengan kata-katamu sendiri!” 

FR : “Ada 3 orang Mitha, Suaminya, sama Ibunya. Soalnya ditulis umurnya Mitha lebih tua dari 

umur Suaminya 5 tahun. Terus........ (Diam sejenak). Umur Suaminya itu 23 tahun, umur 

Ibunya 60 tahun. Terus apa bu?” 

P : “Kamu yakin? Yang diketahui itu sudah sama dengan soal?” 

FR : “Iya bu” 

P : “Coba dibaca lagi dengan teliti, apa sudah benar?” 

FR : .............. (Membaca soal sambil mengerutkan dahi) “Oh iya, salah ding bu. 23 tahun itu, 

selisih umur Suaminya sama Ibunya ding bu” 

P : “Lha ya, berarti gimana?” 

FR : “Berarti kemarin saya salah bu?” 

P : “Nah sekarang coba kamu kerjakan lagi, nggak usah melihat pekerjaanmu yang kemarin” 

FR : “Ya bu” 

P : “Nah sebelum kamu mengerjakan lagi, sekarang apa yang ditanyakan pada soal?” 

FR : “Selisih umur Ibu sama umur Mitha ditambah umur Suaminya” 

 

Cuplikan wawancara 12 

P : “Coba sekarang pelan-pelan dibahas satu per satu. Di soal ini apa yang kamu ketahui?” 

FR : Antibiotik sama paracetamol yang diminum Hana dalam sehari” 

P : “Berapa itu?” 

FR : “Antibioptik 3x1 sehari, yang paracetamol 3x2 sehari” 
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P : “Kamu tahu maksudnya?” 

FR : “Enggak bu” 

P : “Kamu kalau minum obat sehari berapa kali?” 

FR : “3 ya bu, kalau di Pukesmas ada tulisannya 3x1 to bu” 

P : “Nah disini yang dimaksud 3x1 itu 3 kali dalam sehari, brarti?” 

FR : “Berarti pagi, siang, malam itu bu. Berarti kalau 3x2 itu pagi 2, siang 2, malam 2 ya bu?” 

P : “ Iya benar, sekarang FR paham?” 

FR : “Saya coba kerjakan ya bu” 

P : ”Sebentar, di soal apa yang ditanyakan?” 

FR : “Berapa obat yang diminum Hana dalam 3 hari bu” 

 

Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa subjek FR 

dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal secara tepat, tetapi pada saat 

wawancara subjek FR kurang dalam memahami soal. Hal ini menunjukkan bahwa subjek FR 

kurang dalam memahami masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek FR 

tidak dapat melalui tahapan pemecahan masalah yang pertama yaitu memahami masalah. 

 

Menyusun Rencana Pemecahan Masalah 

Subjek FR dapat menyusun rencana pemecahan masalah, subjek dapat 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 terungkap pada 

cuplikan wawancara berikut. 

 

Cuplikan wawancara 15 

P : “Sekarang,  apa yang akan kamu kerjakan pertama kali?” 

FR : “Itu tadi bu, menghitung umur Suami Mitha bu” 

P : “Bagaimana caranya?” 

FR : “Mengurangi umurnya Ibu dikurangi selisih umur Suami Mitha itu bu” 

P : “Sudah terjawab umur Suami Mitha. Langkah selanjutnya kamu menghitung apa lagi?” 

FR : “Umurnya Mitha bu” 

P : “Caranya?” 

FR : “Kan sudah ketemu umur Suami Mitha bu, ya dikurangi sama selisih umurnya Minta dan 

Suaminya bu” 

P : “Berarti sudah ketemu umur Mitha dan Suami Mitha?” 

FR : “Iya bu, sudah ketemu” 
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Cuplikan wawancara 16 

P : “Kalau begitu, apa yang kamu kerjakan terlebih dahulu?” 

FR : “Menghitung antibiotik yang diminum Hana dalam 3 hari bu dan menghitung paracetamol 

yang di minum dalam 3 hari juga” 

P : “Iya, setelah itu?” 

FR : “Setelah itu dijumlahkan dari obat yang diminum Hana itu bu” 

P : “Benar, sudah bisa dipahami?” 

FR : “Sudah” 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa subjek FR dapat menyusun rencana 

pemecahan masalah, subjek dapat 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 FR dapat menyusun 

rencana pemecahan masalah dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek FR telah melalui 

tahap pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan masalah. 

 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek FR tidak dapat menyelesaikan soal. Namun 

berdasarkan hasil wawancara subjek FR dapat menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan 

yang telah disusun dengan tepat. Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan wawancara berikut. 

 

Cuplikan wawancara 17 

P : “Kalau begitu sekarang coba dikerjakan disini!” 

FR : (Mengerjakan soal) 

P : “Sudah selesai dek?” 

FR : “Sudah bu” 

P : “Kalau sudah, sekarang coba jelaskan!” 

FR : “Ini saya menghitung umur Suami Mitha bu, 60 dikurangi 23” 

P : “60 sama 23 itu apa?” 

FR : “Yang 60 itu kan umurnya Ibu Mitha bu, terus yang 23 selisih umur Suami Mitha dan 

Ibunya” 

P : “Berarti sudah ketemu umur Suami Mitha berapa?” 

FR : “Iya bu, sudah ketemu 27 tahun” 

P : “Lalu kamu menghitung apa lagi?” 

FR : “Menghitung umurnya Mitha” 

P : “Gimana caranya?” 

FR : “Dari Umur suaminya bu, yang 37 taun tadi ditambah selisih dengan umurnya Mitha 5 

tahun” 
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P  “Kenapa ditambah?” 

FR  “Karena di soal, Mitha itu lebih tua dari suaminya jadi ya ditambah” 

P  “Berarti umur Mitha berapa?” 

FR  “37 di tambah 5 bu, 42” 

P  “Sekarang sudah ketemu berapa umur Mitha dan Suami Mitha. Apakah ada lagi yang harus 

kamu hitung?” 

FR  “Ini bu, menghitung jumlah umur Mitha dan Suaminya” 

P  “Terus?” 

FR  “Ini bu 37 sama 42” 

P  “Terus?” 

FR  “Khan sudah ketemu jumlah umurnya 79, tinggal dikurangi sama umurnya Ibu yg 60 tahun. 

Berarti ketemu kan bu jawabannya 19 tahun” 

 

Cuplikan wawancara 18 

P : “Kalau sudah sekarang coba FR mengerjakan kembali di sini, setelah itu jelaskan kembali 

apa yang di tulis FR!” 

FR : (Mengerjakan) “Sudah bu” 

P : “Nah sekarang coba jelaskan!” 

FR : “Ini bu, untuk yang antibiotik Hana minum 9 obat dalam 3 hari, itu dari 3x1 sehari jadinya 3 

obat sehari, dikalikan 3 hari jadi 9 bu. Yang paracetamol sama caranya, Hana minum 6 obat 

sehari dari 3x2, jadi kalau 3 hari tinggal dikalikan 3. 6x3 sama dengan 18 bu” 

P : “Setelah itu?” 

FR : “Saya jumlahkan bu, dari yang antibiotik 9 obat dan paracetamol 18 obat. 9 tambah 18 jadi 

27 bu. Jadi obat antibiotik dan paracetamol yang diminum Hana dalam 3 hari adalah 27 

obat” 

 

Proses perhitungan yang dilakukan subjek pada saat wawancara sudah benar. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek FL dapat menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan yang telah 

disusun dengan benar. Dengan demikian dapat dikatakan subjek FL telah melalui tahapan pemecahan 

yang ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

 

Memeriksa kembali 

Pada tahap ini subjek melakukan pengecekan kembali hasil yang diperoleh dengan wawancara 

dan dikerjakan secara lisan, seperti yang terlihat pada cuplikan wawancara berikut. 

 

Cuplikan wawancara 19 

P : “Sekarang coba dicek jawabanmu, apakah sudah benar?” 

FR : “Gimana bu ngeceknya bu” 
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P : “Koreksi lagi jawaban kamu, apakah sudah benar menghitungnya? Apakah sesuai dengan 

yang diketahui pada soal? Contohnya yang selsih umur Mitha dan Suaminya itu kenapa bisa 

5 tahun. Coba koreksi lagi!” 

FR : “Ini bu berarti umur Mitha 42 tahun dikurangi uumur Suaminya 37 tahun hasilnya betul 5 

tahun bu” 

P : “Apa lagi dek?” 

FR : “Selisih yang 23 tahun bu” 

P  “Selisih umur siapa itu?” 

FR  “Umur Suami Mitha sama umur Ibunya” 

P  “Berarti gimana ngeceknya dek?” 

FR  “Umur Ibu 60 tahun dikurangi sama umur Suami Mitha 37 tahun. Ketemu selisihnya bener 

23 tahun bu“ 

P  “Ada lagi?” 

FR  “Sudah bu” 

 

Cuplikan wawancara 20 

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

Seperti yang no 1 tadi, bagaimana cara kamu mengoreksi jawaban kamu itu benar?” 

FR : ............... (Diam) 

P : “Gimana?” 

FR : “Kalau gini bu, antibiotiknya kan 9. Itu didapat dari  3x1 sehari dikali 3 hari. Jadi 9 obat itu 

dibagi 3 hari jadi sehari 3. 3 itu untuk 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Jadi didapat 3x1 sehari. 

Terus yang paracetamolnya kan 18, itu dapet dari 3x2 sehari dikali 3 hari. Jadi 18 dibagi 3 

hari dulu ketemu 6. Nah 6 itu maksudnya 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Ditulis 3x2 sehari. Gitu 

ya bu” 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa subjek FR telah melakukan pengecekan 

kembali dengan mengaitkan unsur yang telah diketahui pada soal. Namun subjek belum melakukan 

pengecekan perhitungan maupun langkah-langkah yang dilakukan secara keseluruhan. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam memecahkan masalah, subjek FR dapat 

memenuhi semua indikator pada tahap pemecahan Polya yang pertama, pada hasil wawancara subjek 

FR kurang memahami soal dengan baik, tetapi pada hasil tertulis subjek FR dapat menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

subjek FR tidak dapat melalui tahap memahami masalah. Pada tahap kedua, subjek FR 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. 

Dengan demikian dapat dikatakan subjek FR telah melalui tahap menyusun rencana pemecahan 

masalah. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan, subjek FR telah 

memenuhi semua indikator dimana subjek FR mampu menggunakan langkah-langkah secara teratur 

dan terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
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subjek FR telah melalui tahap melaksanakan rencana pemecahan. Pada tahap terakhir yaitu memeriksa 

kembali, terlihat bahwa subjek FR dapat melakukan pengecekan kembali dengan mengaitkan unsur 

yang telah diketahui pada soal, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek FR telah melalui tahap 

memeriksa kembali. 

 

C.3 Deskripsi Subjek Berkemampuan Matematika Rendah Dalam Pemecahan Masalah 

CH mengerjakan kedua soal uraian terkait materi operasi hitung campuran bilangan 

bulat. Berikut adalah deskripsi secara terperinci setiap jawaban subjek CH: 

  

 (a) (b) 

Gambar 4. Jawaban tertulis subjek CH. (a) Jawaban no 1, (b) Jawaban no 2 

Memahami Masalah 

Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek CH tidak tepat dalam menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal secara tepat. Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan 

wawancara berikut. 

 

Cuplikan wawancara 21 

P : “Bisa dipahami soalnya?” 

CH : “Bisa” 

P : “Coba, sekarang apa yang diketahui pada soal?” 

CH : “Umur Mitha, Umur Suami Mitha, sama umurnya Ibunya Mitha” 

P : “Berarti sudah diketahui semua?” 

CH : “Iya sudah bu” 

P : “Apa kamu yakin?” 

CH : “Iya. Eh,, Yakin ok bu” 

 

Cuplikan wawancara 22 

P : “Dapat dipahami nggak soalnya? Sudah tahu yang diketahui nggak CH dari soal ini?” 

CH : “Tahu bu, jumlah obat yang diminum Hana?” 

P : “Dosis obatnya ding bu” 

CH : “Sekarang, apa yang ditanyakan dari soal ini?” 

P : “Jumlah obat yang diminum Hana selama 3 hari bu” 
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Berdasarkan hasil tertulis dan kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa subjek CH 

tidak dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal dengan tepat. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek CH tidak dapat memahami masalah dengan baik. Dengan 

demikian dapat dikatakan subjek CH belum melalui tahapan pemecahan masalah yang 

pertama yaitu memahami masalah. 

 

Menyusun Rencana Pemecahan Masalah 

Subjek CH tidak dapat menyusun rencana pemecahan masalah, subjek tidak dapat menentukan 

keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, menggunakan semua informasi yang ada pada soal 

serta tidak dapat menentukan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal 

ini terungkap pada cuplikan wawancara berikut. 

 

Cuplikan wawancara 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

P : “Setelah kamu baca itu, pertama-tama kamu mau menghitung apa?” 

CH : “Ya menghitung jumlah umur Mitha sama Suaminya bu” 

P : “Lalu?” 

CH : “Ya nanti hasilnya itu dikurangkan sama Ibunya Mitha” 

P : “Berarti langsung kamu hitung itu?” 

CH : “Ya, iya bu” 

P : “Loh emangnya sudah diketahui umurnya masing-masing?” 

CH : “Lha itu di soalnya kan sudah ada to bu” 

 

Cuplikan wawancara 24 

P : “Terus sekarang CH menghitung apa dulu?” 

CH : “Menghitung antibiotik dan paracetamolnya bu” 

P : “Gimana itu menghitungnya?” 

CH : “Antibiotik sama paracetamol ditambahkan” 

P : “Terus?” 

CH : “Ya terus tak kalikan 3 to, kan yang ditanyakan buat 3 hari” 

P : “Udah CH?” 

CH : “Ya bu” 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa subjek CH tidak dapat menyusun 

rencana pemecahan masalah, subjek tidak dapat menentukan keterkaitan antara informasi 

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

menentukan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek CH tidak dapat menyusun rencana pemecahan masalah dengan 

baik. Dengan demikian dapat dikatakan subjek CH belum melalui tahap pemecahan masalah 

yang kedua yaitu menyusun rencana pemecahan masalah. 

 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah 
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Hasil tertulis tersebut menunjukkan bahwa subjek CH tidak dapat menyelesaikan soal 

berdasarkan rencana pemecahan yang telah disusun. Hal tersebut juga ditunjukkan pada cuplikan 

wawancara berikut. 

 

 

Cuplikan wawancara 25 

P : “Gini aja CH, kemarin kamu kan sudah mengerjakan soal ini. Coba CH jelaskan yang 

dikerjakan CH kemarin! Ini gimana?” 

CH : “Umur Mitha ditambah umur Suaminya, 5 tambah 23 jumlahnya 28. Dan umur Ibunya 

Mitha dikurangi umur Mitha dan Suaminya, 60 kurangi 28 hasilnya 48. Eh...... Bu saya 

salah ding ngitungnya, 60 dikurangi 28 hasilnya 32 dink bu. Brarti ini jawabanya 32 ding 

bu” 

P : “Sudah CH? Brarti jawaban kamu berapa?” 

CH : “Ya 32 itu to bu” 

P : “Sudah yakin?” 

CH : “Emm,, iya” 

 

Cuplikan wawancara 26 

P : “Coba yang kamu kerjakan ini dijelaskan!” 

CH : “Antibiotik 3 kali 1 sehari sama dengan 3 antibiotik. Paracetamolnya 3 kali 2 sehari sama 

dengan 2 paracetamol bu” 

P : “Terus menghitung apa lagi CH?” 

CH : “Terus dijumlahkan bu. 3 antibiotik tambah 2 paracetamol sama dengan 5” 

P : “Terus?” 

CH : “Tak kalikan 3 bu. 5 dikali 3 sama dengan 15” 

P : “Sudah CH?” 

CH : “Iya bu, sudah” 

 

Proses perhitungan yang dilakukan subjek salah. Hal ini menunjukkan bahwa subjek CH 

tidak dapat menyelesaikan soal berdasarkan rencana pemecahan yang telah disusun. Dengan 

demikian dapat dikatakan subjek CH belum melalui tahapan pemecahan yang ketiga yaitu 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

 

Memeriksa Kembali 

Pada tahap ini subjek tidak melakukan pengecekan kembali hasil yang diperoleh dengan 

wawancara, seperti yang terlihat pada cuplikan wawancara berikut. 
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Cuplikan wawancara 27 

P : “Berarti kamu nggak tahu kesalahannmu mengerjakan soal ini?” 

CH :  “Tahu bu” 

P :  “Salahnya dimana coba?” 

CH :  “Ya salah ngitung 60 dikurangi 28 tadi bu” 

P :  “Berarti kamu nggak paham informasi yang diketahui dari soal ini CH” 

 

Cuplikan wawancara 28 

P : “Setelah kamu teliti, menurut kamu ada yang salah nggak dari jawaban kamu?” 

CH :  “Nggak” 

P :  “Nggak apa CH?” 

CH :  “Nggak tau ok bu” 

P :  “Lha dari soalnya, kamu merasa ada yang salah apa sudah benar?” 

CH :  “Sudah ik bu” 

P :  “Jawaban kamu salah CH” 

CH :  “Saya bingung ek bu” 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa subjek CH tidak melakukan 

pengecekan kembali dengan mengaitkan unsur yang telah diketahui pada soal. subjek juga 

tidak melakukan pengecekan perhitungan maupun langkah-langkah yang dilakukan secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam memecahkan masalah, subjek 

CH tidak memenuhi semua indikator pada tahap pemecahan Polya yang pertama, yaitu tidak 

dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat serta tidak dapat 

menentukan kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa subjek CH belum melalui tahap memahami masalah. Pada tahap kedua, 

subjek CH tidak dapat 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. Dengan demikian dapat dikatakan subjek 

CH belum melalui tahap menyusun rencana pemecahan masalah. Selanjutnya pada tahap yang 

ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan, subjek CH belum memenuhi semua indikator 

dimana subjek CH tidak menggunakan langkah-langkah secara teratur dan terampil dalam 

algoritma dan ketepatan menjawab soal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek CH 

belum melalui tahap melaksanakan rencana pemecahan. Pada tahap terakhir yaitu memeriksa 

kembali, subjek CH terlihat tidak dapat melakukan pengecekan secara keseluruhan baik pada 

proses perhitungan maupun langkah-langkah yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan 

bahwa subjek CH belum melalui tahap memeriksa kembali. 
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D. PERBEDAAN PROFIL PEMECAHAN MASALAH DITINJAU DARI TEORI POLYA, 

OLEH SISWA SMP DENGAN PERBEDAAN KEMAMPUAN MATEMATIKA 

Langkah 

Polya/Subjek 

Subjek Berkemampuan 

Matematika Tinggi 

Subjek Berkemampuan 

Matematika Sedang 

Subjek Berkemampuan 

Matematika Rendah 

Memahami Masalah 

Dapat menentukan 

informasi yang diketahui 

dan ditanyakan pada soal 

dengan tepat 

Dapat menentukan 

informasi yang diketahui 

dan ditanyakan pada soal 

dengan tepat 

Tidak dapat menentukan 

informasi yang diketahui 

dan ditanyakan pada soal 

dengan tepat 

Menyusun Rencana 

Pemecahan Masalah 

 Dapat menentukan 

keterkaitan antara 

informasi yang ada pada 

soal 

 Mampu menggunakan 

informasi yang penting 

pada soal 

 Dapat merencanakan 

penyelesaian atau 

pemecahan masalah 

 Dapat menentukan 

keterkaitan antara 

informasi yang ada pada 

soal 

 Mampu menggunakan 

informasi yang penting 

pada soal 

 Dapat merencanakan 

penyelesaian atau 

pemecahan masalah 

 Tidak dapat 

menentukan keterkaitan 

antara informasi yang 

ada pada soal 

 Tidak mampu 

menggunakan informasi 

yang penting pada soal 

 Tidak dapat 

merencanakan 

penyelesaian atau 

pemecahan masalah 

Melaksanakan 

Rencana Pemecahan 

Masalah 

 Dapat menggunakan 

langkah-langkah secara 

teratur 

 Terampil dalam 

algoritma dan ketepatan 

menjawab soal 

 Dapat menggunakan 

langkah-langkah secara 

teratur 

 Terampil dalam 

algoritma dan ketepatan 

menjawab soal 

 Tidak dapat 

menggunakan langkah-

langkah secara teratur 

 Tidak terampil dalam 

algoritma dan ketepatan 

menjawab soal 

Memeriksa Kembali 

Dapat melakukan 

pengecekan secara 

keseluruhan baik pada 

proses perhitungan 

maupun langkah-langkah 

yang dilakukan 

Dapat melakukan 

pengecekan secara 

keseluruhan baik pada 

proses perhitungan 

maupun langkah-langkah 

yang dilakukan 

Tidak dapat melakukan 

pengecekan secara 

keseluruhan baik pada 

proses perhitungan 

maupun langkah-langkah 

yang dilakukan 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa profil pemecahan masalah subjek pada tahap 

memahami masalah, subjek kategori tinggi dan sedang dapat menentukan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dengan tepat, sedangkan subjek kategori rendah tidak dapat menentukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat. Pada tahap menyusun rencana pemecahan masalah, 

subjek kategori tinggi dan sedang dapat menentukan keterkaitan antara informasi dan informasi lain 

yang tidak diketahui pada soal, dapat menggunakan semua informasi penting serta dapat 

merencanakan pemecahan masalah, sedangkan subjek kategori rendah tidak dapat menentukan 

keterkaitan antara informasi dan informasi lain yang tidak diketahui pada soal, tidak menggunakan 

semua informasi penting serta tidak dapat merencanakan pemecahan masalah. Pada tahap 

melaksanakan rencana pemecahan, subjek kategori tinggi dan sedang dapat menggunakan langkah-

langkah secara teratur dan cenderung terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal 

sedangkan subjek kategori rendah tidak dapat menggunakan langkah-langkah secara teratur dan tidak 

terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal. Pada tahap terakhir yaitu memeriksa kembali, 

subjek kategori tinggi dan sedang dapat melakukan pengecekan kembali dengan mengaitkan unsur 

yang telah diketahui pada soal, sedangkan subjek kategori rendah tidak dapat melakukan pengecekan 

kembali dengan mengaitkan unsur yang telah diketahui pada soal. 
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E. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Profil pemecahan 

masalah siswa pada tahap memahami masalah, subjek dengan kategori tinggi dan sedang dapat 

menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat, sedangkan subjek kategori 

rendah tidak dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat. Profil 

pemecahan masalah siswa pada tahap menyusun rencana pemecahan masalah, subjek kategori tinggi 

dan sedang dapat menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada soal, mampu menggunakan 

semua informasi penting pada soal serta mampu merencanakan penyelesaian atau pemecahan masalah, 

sedangkan subjek kategori rendah tidak dapat menentukan keterkaitan antara informasi yang ada pada 

soal, tidak menggunakan semua informasi penting pada soal serta tidak dapat merencanakan 

penyelesaian atau pemecahan masalah. Profil pemecahan masalah siswa pada tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, subjek kategori tinggi dan sedang dapat menggunakan langkah-langkah 

secara teratur dan terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal, sedangkan subjek kategori 

rendah tidak dapat menggunakan langkah-langkah secara teratur dan tidak terampil dalam algoritma 

dan ketepatan menjawab soal. Profil pemecahan masalah siswa pada tahap memeriksa kembali hasil 

yang diperoleh, subjek kategori tinggi dan sedang dapat melakukan pengecekan secara keseluruhan 

baik pada proses perhitungan maupun langkah-langkah yang dilakukan, sedangkan subjek kategori 

rendah tidak dapat melakukan pengecekan kembali terhadap hasil pekerjaannya. 

 

Saran 

Bertitik tolak dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut, dalam mengerjakan soal cerita (uraian) guru sebaiknya membiasakan siswa untuk 

mengerjakan soal dengan langkah-langkah pengerjaan secara lengkap dimulai dari menuliskan apa 

yang ditanyakan, apa yang diketahui sampai memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Guru sebaiknya 

memberikan latihan-latihan soal secara rutin dengan memberikan berbagai jenis soal pemecahan 

masalah sehingga siswa tidak mengalami kesulitan apabila menemui soal dengan penyajian yang 

berbeda. Guru hendaknya membiasakan siswa untuk mencari lebih dari satu jawaban dalam 

menyelesaikan soal. Bagi siswa yang masih kesulitan dalam memahami soal, hendaknya berlatih 

dengan membaca soal berulang-ulang atau sering mengerjakan soal. 
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