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PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika yang tertulis dalam Permendiknas Nomor 

22 Tahun 2006 adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Pemecahan masalah 

matematika sangat bergantung dengan adanya masalah yang ada di dalam matematika. 

Rahardjo, dkk (2011) menyatakan bahwa masalah dalam matematika berbeda dengan soal 

matematika. Masalah matematika sudah pasti merupakan soal matematika, tetapi soal 

matematika belum tentu merupakan masalah matematika. Masalah matematika biasanya 

dinyatakan dalam bentuk soal cerita, baik tertulis maupun verbal. Dalam menyelesaikan soal 

cerita siswa terlebih dahulu dituntut untuk mengetahui apa yang diketahui, apa yang ditanya 

dan mengubah ke dalam model matematika sebelum menyelesaikan masalah tersebut dengan 

tepat. 

Pemecahan masalah adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya (Hudojo 

dalam Wahyudi, 2011). Menurut Polya (2004), terdapat empat tahap untuk menyelesaikan 

masalah yaitu memahami masalah (see), membuat rencana pemecahan masalah (plan), 

melaksanakan rencana pemecahan masalah (do), memeriksa kembali terhadap semua tahap 

yang telah dikerjakan (check). Tahap ini menyediakan kerangka kerja yang tersusun rapi 

untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Tahap pertama adalah memahami masalah. 

Tanpa adanya pemahaman masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin mampu 

menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Setelah siswa dapat memahami masalah 

dengan benar, selanjutnya mereka harus mampu menyusun rencana penyelesaian masalah. 

Kemampuan melakukan tahap kedua ini sangat tergantung pada pengalaman dan pengetahuan 

siswa dalam memecahkan masalah. Jika rencana penyelesaian masalah telah dibuat, baik 

secara tertulis atau tidak, maka selanjutnya dilakukan penyelesaian pemecahan masalah sesuai 

dengan rencana yang dianggap paling tepat. Adapun tahap terakhir dari proses pemecahan 

masalah menurut Polya adalah melakukan pengecekan atas apa yang telah dilakukan. 

Menurut Polya (2004), kemampuan pemecahan masalah adalah salah satu aspek 

berpikir tingkat tinggi (high order thingking) dan tidak semua siswa memiliki kemampuan 

tersebut. Selain faktor kemampuan siswa, kemampuan pemecahan masalah juga dipengaruhi 
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oleh tingkat kesukaran soal. Setiap soal matematika mempunyai tingkat kesukaran yang 

beragam, termasuk halnya pada materi SPLDV. Terdapat soal yang persamaan-persamaannya 

tersirat secara jelas sehingga siswa mudah untuk menyusun persamaan matematika dari 

permasalahan tersebut. Contohnya yaitu soal yang terkait dengan pembelian 2 jenis barang 

pada sebuah toko yang sama. Adapula soal yang memerlukan pengetahuan lain di luar apa 

yang diketahui pada soal untuk menentukan persamaan lainnya (selain persamaan yang telah 

tersirat jelas pada soal), contohnya soal yang berkaitan dengan jumlah 2 jenis benda dimana 2 

jenis benda tersebut memiliki sifat yang berbeda. Selain itu ada pula soal yang memerlukan 

pengetahuan lain dan pengolahan tentang pengetahuan tersebut diperlukan untuk menentukan 

suatu persamaan. Contohnya soal yang terkait informasi usia 2 orang pada periode waktu 

yang berbeda. 

Materi SPLDV banyak konteksnya dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sekali 

dialami oleh siswa sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru di SMP 

Kristen Satya Wacana Salatiga diperoleh bahwa kebanyakan dari siswa kelas VIII masih 

belum mampu dalam memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan penerapan 

SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian yang berhubungan dengan SPLDV misalnya penelitian Novi Wulandari 

(2013) dengan judul “Kemampuan Pemecahan Masalah dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel di SMP”. Selanjutnya penelitian yang berhubungan 

dengan pemecahan masalah berdasarkan tahapan Polya yaitu penelitian Maharani Kartika Sari 

(2011) dengan judul “Profil Kesulitan Siswa Kelas VIII dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Pada Materi Pokok Sistem Persamaan Linear Dua Variabel”. 

Setiap siswa memiliki kemampuan yang beragam dalam memecahkan masalah 

matematika. Hasil penelitian Nurman (2008), menemukan bahwa kemampuan matematika 

seorang siswa berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Siswa 

yang berkemampuan matematika tinggi mempunyai kemampuan yang tinggi dalam 

pemecahan masalah matematika, siswa dengan kemampuan matematika sedang memiliki 

kemampuan pemecahan masalah yang cukup baik, dan siswa yang memiliki kemampuan 

matematika rendah memiliki kemampuan pemecahan masalah yang kurang baik. Namun, 

tidak semua siswa mampu berkemampuan tinggi mempunyai kemampuan tinggi pula dalam 

pemecahan masalah matematika. Hal ini salah satu terjadi pada siswa kelas VIII di SMP 
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Kristen Satya Wacana Salatiga. Guru matematika yang bersangkutan menuturkan bahwa 

siswa berkemampuan tinggi masih sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

berbentuk uraian. 

Penelitian tersebut dilakukan tanpa memperhatikan aspek tingkat kesukaran soal. 

Beberapa masalah yang muncul terkait kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

siswa berkemampuan tinggi  maka perlu adanya analisis lebih lanjut, agar mendapatkan 

gambaran yang jelas dan rinci atas kemampuan siswa berkemampuan tinggi dalam 

menyelesaikan soal materi SPLDV berbentuk uraian berdasarkan tahapan Polya. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dsb). Harapannya dengan pemilihan subyek berkemampuan tinggi, dapat 

memperoleh keberagaman tingkat kemampuan pemecahan masalah. Selain itu penelitian ini 

juga akan menyajikan soal-soal dengan tingkat kesukaran yang beragam, hal ini bertujuan 

untuk menyelidiki kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tahapan Polya siswa 

berkemampuan tinggi apakah sama untuk tingkat kesukaran soal yang berbeda. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, fenomena tentang apa yang dialami subyek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005). Subyek 

penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII dengan kemampuan 

matematika tinggi. Pemilihan subyek dalam penelitian ini menggunakan 2 tahap yaitu dengan 

memilih siswa yang mendapatkan nilai matematika lebih dari 90 di rapor dan kemudian akan 

dipilih 1 siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dalam menyelesaikan soal uji kemampuan 

pemecahan masalah pada siswa berkemampuan tinggi tersebut. Pengambilan 1 subyek dengan 

teknik purposive sampling yang bertujuan untuk lebih memfokuskan penelitian terhadap 

subyek tersebut, sehingga mendapatkan data yang lebih dalam dan akurat. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes yang digunakan untuk menggali 

pemahaman siswa dalam memecahkan soal matematika berdasarkan tahapan Polya menurut 
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tingkat kesukaran soal, metode wawancara tak terstruktur mengetahui pemahaman siswa dan 

alur berpikir siswa dalam memecahkan masalah dan metode dokumentasi yang digunakan 

untuk memperoleh data hasil pekerjaan siswa dan wawancara kepada subjek penelitian. 

Instrumen yang digunakan adalah tes uraian sebanyak 3 jenis soal uji berbentuk uraian terdiri 

3 tingkat tingkat kesukaran yang masing-masing terdiri dari 3 soal. Kisi-kisi soal dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kisi-kisi Soal 

Kompetensi 

Inti 

Kompetensi  

Dasar 

Indikator Soal Tingkat 

Kesukaran 

Kriteria Soal 

Mengolah, 

menyaji, dan 

menalar dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi, 

dan membuat)  

dan ranah 

abstrak 

(menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, 

dan mengarang) 

sesuai dengan 

yang dipelajari 

di sekolah dan 

sumber lain 

yang sama 

dalam sudut 

pandang/teori. 

1. Membuat dan 

menyelesaikan 

model 

matematika dari 

masalah nyata 

yang berkaitan 

dengan 

persamaan linear 

dua variabel. 

 

 

Diberikan 

permasalahan terkait 

SPLDV tentang harga 

dari pembelian 2 jenis 

barang, siswa dapat 

menemukan harga 

masing-masing barang. 

Mudah Kedua persamaan 

tersirat secara jelas. 

Diberikan 

permasalahan SPLDV 

terkait informasi dari 2 

benda, siswa dapat 

menentukan jumlah 

masing-masing benda 

tersebut. 

Sedang Diperlukan 

pengetahuan lain di 

luar apa yang diketahui 

pada soal untuk 

menentukan persamaan 

lainnya (selain 

persamaan yang telah 

tersirat jelas). 

Diberikan 

permasalahan SPLDV 

terkait informasi usia 2 

orang pada periode 

waktu yang berbeda, 

siswa dapat 

menentukan umur 

masing-masing orang 

tersebut. 

Sulit Diperlukan 

pengetahuan lain di 

luar apa yang diketahui 

pada soal dan 

pengolahan tentang 

pengetahuan tersebut 

untuk dapat 

menentukan suatu 

persamaan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan Moleong (2012) yang terdiri 

dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi data dan penarikan 

kesimpulan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan yaitu dengan mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa yang kemudian dipilih siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dalam 

menyelesaikan ketiga soal untuk dijadikan sebagai subyek penelitian. Lembar penilaian 

kemampuan pemecahan masalah digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

pemecahan masalah matematika tertinggi berdasarkan tahapan Polya dengan tingkat 



10 
 

kesukaran yang beragam. Lembar penilaian kemampuan pemecahan masalah ini dibuat oleh 

peneliti yang diadaptasi dari Mufarida (2008), dimana lembar penilaian tersebut mengacu 

pada empat tahapan pemecahan masalah Polya. Adapun lembar penilaian kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa yang dibuat peneliti dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Lembar Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tahap yang dinilai Reaksi Terhadap Soal (Masalah) Skor 

Memahami Masalah Tidak menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dan 

syarat kecukupan unsur dari soal. 

1 

Menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dan syarat 

kecukupan unsur kurang tepat. 

2 

Menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan 

benar, namun syarat kecukupan unsur kurang tepat. 

3 

Menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dan syarat 

kecukupan unsur dari soal dengan tepat. 

4 

Menyusun Rencana Tidak menuliskan variabel keputusan dan model matematika. 1 

Menuliskan variabel keputusan benar, namun membuat model 

matematika kurang tepat. 

2 

Menuliskan variabel keputusan kurang tepat, namun membuat 

model matematika dengan benar. 

3 

Menuliskan variabel keputusan dan model matematika dengan 

benar. 

4 

Pelaksanaan Rencana Tidak ada penyelesaian sama sekali. 1 

Penyelesaian masalah belum tuntas, namun kesimpulan jawaban 

benar. 

2 

Penyelesaian masalah tuntas, namun kesimpulan jawaban kurang 

tepat. 

3 

Penyelesaian masalah tuntas dan kesimpulan jawaban benar. 4 

Memeriksa Kembali Tidak melakukan pengecekan terhadap proses dan jawaban serta 

tidak memberikan kesimpulan. 

1 

Melakukan pengecekan terhadap proses dan jawaban dengan kurang 

tepat dan memberikan kesimpulan yang salah. 

2 

Melakukan pengecekan terhadap proses dan jawaban dengan tepat, 

namun memberikan kesimpulan yang salah. 

3 

Melakukan pengecekan terhadap proses dan jawaban dengan tepat 

serta memberikan kesimpulan dengan benar. 

4 

Hasil pekerjaan subyek penelitian merupakan data mentah ditransformasikan pada 

catatan sebagai bahan untuk wawancara. Penyajian data dalam penelitian ini, berupa hasil 

pekerjaan subyek dan hasil wawancara. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan triangulasi teknik dan triangulasi waktu maka dapat ditarik kesimpulan tentang 

kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tahapan Polya seorang siswa berkemampuan 

tinggi sama untuk tingkat kesukaran soal yang berbeda. 



11 
 

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu triangulasi 

teknik dan triangulasi waktu. Teknik keabsahan data ini sesuai dengan Sugiyono (2012). 

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data diperoleh dari hasil pekerjaan siswa 

kemudian pengecekan kembali dengan teknik wawancara. Triangulasi waktu dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh pada waktu yang berbeda dalam pemberian 

jenis soal kepada siswa.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan, siswa yang menjadi subyek dalam 

penelitian ini adalah siswa dengan inisial CGL. Berikut hasil analisis data siswa 

berkemampuan tinggi dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Polya. 

Tahap I (Memahami Masalah) 

1. Soal Mudah 

Gambar 1. Jawaban tahap I pada soal uji I 

 
Gambar 2. Jawaban tahap I pada soal uji II 

 
Gambar 3. Jawaban tahap I pada soal uji III 

 

Subyek mampu menuliskan yang diketahui dengan menggunakan simbol matematika. 

Selain itu subyek mampu menuliskan yang ditanyakan dengan menggunakan kata-kata 
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sederhanaserta mampu dalam menentukan syarat kecukupan pada soal. Berdasarkan hasil 

wawancara subyek dapat menjelaskan arti dari penggunaan simbol dalam menuliskan apa 

yang ditanyakan. Subyek beranggapan bahwa yang ditanyakan pada soal tersebut adalah 

jumlah harga kedua barang. Penentuan syarat kecukupan, siswa menyebutkan bahwa 

unsur-unsur di dalam soal dapat digunakan untuk membuat model matematika. 

Berikut petikan wawancaranya: 

P 

S 

 

P 

S 

: 

: 

 

: 

: 

“Kenapa kok pakai tanda (+) dan (=)?” 

“Kan dari arti kata “dan” itu adalah tambah, sehingga harga 3 pensil + 2 buku = 

5.100. Ini (menunjuk (=)) artinya jumlah kedua.” 

“Menurut kamu yang ditanyakan pada soal ini apa?” 

“Jumlah harga 1 pensil dan 1 buku. Dijumlahkan keduanya.” 

P : “Mengapa kamu menyebutkan bahwa unsur-unsur yang diperlukan sudah 

lengkap?” 

S : “Karena dari ini semua (menunjuk pada kolom diketahui dan ditanya) sudah bisa 

dibuat model matematikanya nanti.” 

 

2. Soal Sedang 

 
Gambar 4. Jawaban tahap I pada soal uji I 

 
Gambar 5. Jawaban tahap I pada soal uji II 

 
Gambar 6. Jawaban tahap I pada soal uji III 

 

Subyek mampu menuliskan yang diketahui dengan menggunakan simbol matematika. 

Selain itu subyek mampu menuliskan yang ditanyakan dengan menggunakan kata-kata 
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sederhana serta mampu dalam menentukan syarat kecukupan pada soal. Berdasarkan hasil 

wawancara subyek dapat menjelaskan arti dari penggunaan simbol dalam menuliskan apa 

yang ditanyakan. Subyek beranggapan bahwa yang ditanyakan pada soal tersebut adalah 

jumlah masing-masing benda. Penentuan syarat kecukupan, siswa menyebutkan bahwa 

unsur-unsur yang diketahui dapat digunakan untuk membuat model matematikanya. 

Berikut petikan wawancaranya: 

P : “Bisa atau tidak kamu menuliskan yang diketahui ini (Gambar 6) seperti halnya 

yang kamu lakukan di soal yang ini (Gambar 5)?” 

S : “Motor+mobil=84, lalu yang roda mobil + roda sepeda motor = 220 buah.” 

P 

S 

: 

: 

“Menurut kamu yang ditanyakan pada soal ini apa?” 

“Banyaknya roda masing-masing.” 

P : “Mengapa kamu menyebutkan bahwa unsur-unsur yang diperlukan sudah 

lengkap?” 

S : “Iya kan sudah diketahui roda dan banyaknya mobil dan sepeda motor lalu bisa di 

buat model matematikanya.” 

 

3. Soal Sulit 

 
Gambar 7. Jawaban tahap I pada soal uji I 

 
Gambar 8. Jawaban tahap I pada soal uji II 

 
Gambar 9. Jawaban tahap I pada soal uji III 

 

Subyek mampu menuliskan yang diketahui dengan tidak menggunakan simbol 

matematika. Selain itu subyek mampu menuliskan yang ditanyakan dengan menggunakan 

kata-kata sederhana serta mampu dalam menentukan syarat kecukupan pada soal. 



14 
 

Berdasarkan hasil wawancara subyek dapat menjelaskan bahwa dari hasil pekerjaan 

subyek pada kolom diketahui tidak dapat menggunakan simbol matematika, karena tidak 

ada kalimat yang diketahui pada soal yang dapat disederhanakan dengan simbol. Adapun 

subyek menuliskan apa yang ditanyakan adalah umur masing-masing. Penentuan syarat 

kecukupan, siswa menyebutkan bahwa unsur-unsur di dalam soal dapat digunakan untuk 

membuat model matematika. 

Berikut petikan wawancaranya: 

P : “Menurut kamu bisa atau tidak yang diketahui itu ditulis dengan menggunakan 

simbol matematika?” 

S : “Nggak bisa miss.” 

P : “Coba, mungkin ada beberapa yang bisa diganti mungkin, atau diberi bantuan 

supaya mempermudah menyusun pada model matematika. Ada tidak?” 

S : “Nggak ada. Kan yang diketahui hanya itu aja.” 

 

Tahap II (Menyusun Rencana) 

1. Soal Mudah 

 
Gambar 10. Jawaban tahap II pada soal uji I 

 
Gambar 11. Jawaban tahap II pada soal uji II 

 
Gambar 12. Jawaban tahap II pada soal uji III 

 

Subyek mampu menuliskan model matematika sekaligus variabel keputusan yang 

dibuatnya. Model matematika yang dibuat telah sesuai dengan apa yang diketahui dari 

soal, namun penentuan variabel keputusan yang dibuat masih rancu. Subyek hanya 

menuliskan x dan y sebagai masing-masing nama barang pada soal tersebut. Berdasarkan 

hasil wawancara ternyata subyek mengerti bahwa x dan y sebagai harga barang pada soal, 

hanya saja subyek tidak teliti dalam mentransformasikan ke dalam variabel keputusan 

dengan benar. 
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Berikut petikan wawancaranya: 

P 

S 

P 

S 

: 

: 

: 

: 

“Ini (Gambar 10) benar tidak x = pensil dan y = buku?” 

“Ini itu harga pensil miss. Kurang.” 

“Jadi x dan y itu apa?” 

“Harga pensil = x dan y = harga  buku.” 

2. Soal Sedang 

 
Gambar 13. Jawaban tahap II pada soal uji I 

 
Gambar 14. Jawaban tahap II pada soal uji II 

 
Gambar 15. Jawaban tahap II pada soal uji III 

 

Subyek mampu menuliskan model matematika sekaligus variabel keputusan yang 

dibuatnya. Model matematika yang dibuat telah sesuai dengan apa yang diketahui dari 

soal, namun penentuan variabel keputusan yang dibuat masih rancu. Subyek hanya 

menuliskan x dan y sebagai masing-masing nama benda pada soal tersebut. Berdasarkan 

hasil wawancara ternyata subyek mengerti bahwa x dan y sebagai banyaknya benda pada 

soal, hanya saja subyek tidak teliti dalam mentransformasikan ke dalam variabel 

keputusan dengan benar. 

Berikut petikan wawancaranya: 

P : “Ini bagaimana seharusnya cara penulisan permisalannya yang betul?” 

S : “Ini juga, x = harga ayam. Ehhh (diam) banyak ayam miss dan y = banyak 

kambing.” 

 

3. Soal Sulit 

 
Gambar 16. Jawaban tahap II pada soal uji I 
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Gambar 20. Jawaban tahap II pada soal uji II 

 
Gambar 21. Jawaban tahap II pada soal uji III 

 

Subyek mampu menuliskan model matematika sekaligus variabel keputusan yang 

dibuatnya. Model matematika yang dibuat telah sesuai dengan apa yang diketahui dari 

soal. Namun, penentuan variabel keputusan yang dibuat masih rancu. Subyek hanya 

menuliskan x dan y sebagai masing-masing nama orang pada soal tersebut. Berdasarkan 

hasil wawancara ternyata subyek mengerti bahwa x dan y sebagai umur orang pada soal, 

hanya saja subyek tidak teliti dalam mentransformasikan ke dalam variabel keputusan 

dengan benar. Subyek juga melakukan kesalahan dalam menuliskan persamaan pada soal 

uji I, hal ini dikarenakan subyek kurang teliti dalam menyusun persamaan. 

Berikut petikan wawancaranya: 

P : “Bagaimana cara kamu penulisan permisalan yang benar?” (Gambar 20) 

S : “x = umur Jeremy dan y = umur Ketrin. 

 

Tahap III (Pelaksanaan Rencana) 

1. Soal Mudah 

 
Gambar 22. Jawaban tahap III pada soal uji I 
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Gambar 23. Jawaban tahap III pada soal uji II 

 
Gambar 24. Jawaban tahap III pada soal uji III 

 

Subyek menemukan nilai x dan y dengan tepat. Berdasarkan hasil wawancara subyek 

menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan subyek menggunakan 

metode eliminasi. Selain itu pada tahap I subyek menganggap bahwa yang ditanyakan 

pada soal yaitu harga masing-masing barang, sehingga dalam tahap ini dapat disimpulkan 

bahwa dalam pelaksanan rencana subyek menyelesaikan permasalah secara tidak tuntas. 

Hal ini dikarenakan subyek kurang teliti. 

Berikut petikan wawancaranya: 

P 

S 

: 

: 

“Apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini?” 

“Aku pakai eliminasi untuk nemuin x dan y.” 

P : “Apakah menurutmu ini, kamu telah selesai untuk mengerjakan soal tersebut?” 

S : “Belum miss, aku lupa aku ingatnya yang ditanyakan masing-masing harga 

barang.” 
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2. Soal Sedang 

 
Gambar 25. Jawaban tahap III pada soal uji I 

 
Gambar 26. Jawaban tahap III pada soal uji II 

 
Gambar 27. Jawaban tahap III pada soal uji III 

 

Subyek menemukan nilai x dan y dengan tepat. Berdasarkan hasil wawancara subyek 

menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan subyek menggunakan 

metode eliminasi. Pada tahap ini subyek dapat menyelesaikan masalah secara tuntas dan 

jawabannya benar.  

Berikut petikan wawancaranya: 

P : “Apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini?” 

S : “Ini cari x dulu, lalu y menggunakan metode eliminasi.” 

 

3. Soal Sulit 
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Gambar 28. Jawaban tahap III pada soal uji I 

 
Gambar 29. Jawaban tahap III pada soal uji II 

 
Gambar 30. Jawaban tahap III pada soal uji III 

 

Subyek menemukan nilai x dan y dengan tepat. Berdasarkan hasil wawancara pada 

tahap ini subyek menyederhanakan terlebih dahulu persamaan yang telah disusun pada 

tahap II. Lalu subyek menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, 

subyek menggunakan metode eliminasi, maka dapat disimpulkan bahwa subyek dapat 

menyelesaikan masalah secara tuntas dan jawabannya benar.  

Berikut petikan wawancaranya: 

P : “Apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini?” 

S : “Aku sederhanakan persamaannya dulu, lalu aku menggunakan eliminasi untuk 

menemukan x sama y.” 

P : “Karena kamu tadi tidak teliti dalam menyusun persamaan, otomatis jawaban 
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kamu  ini kurang tepat, ya. Kamu bisa tidak mengerjakan untuk soal ini?” (Gambar 

30) 

S : “Bisa miss. Jadi ini kan diganti angka -1. Persamaannya menjadi         . 

Disederhanakan menjadi        . Persamaan ini (       dan     
     ) kemudian di eliminasi (mengerjakan kembali di kertas lain). Hasilnya x 

= 7 dan y = 4.” 

 

Tahap IV (Memeriksa Kembali) 

1. Soal Mudah 

 
Gambar 31. Jawaban tahap IV pada soal uji I 

 
Gambar 32. Jawaban tahap IV pada soal uji II 

 
Gambar 33. Jawaban tahap IV pada soal uji III 

 

Subyek dapat menuliskan pengecekan kebenarannya dan kesimpulannya. Namun, 

subyek melakukan pengecekan terhadap proses dan jawaban dengan kurang tepat dan 

memberikan kesimpulan yang salah. Berdasarkan hasil wawancara subyek menjelaskan 

bahwa cara mengecek kebenarannya subyek mensubsitusi nilai x dan y ke dalam 

persamaan yang telah dibuat pada model matematika dan kurangnya teliti dalam 

pelaksanaan rencana. Selain itu subyek menuliskan kesimpulan, namun subyek tidak 

menjawab apa yang ditanyakan pada soal. Berdasarkan hasil wawancara ternyata subyek 

dapat menentukan kesimpulan dengan tepat. 

Berikut petikan wawancaranya: 

P : “Bagimana cara kamu mengecek kebenaran jawabanmu?” 

S : “Aku masukin x dan y ke persamaan.” 

P : “Jadi kesimpulannya menurut kamu apa?” 

S : “Iya ini ditambahin saja 1 roti tawar = 2000, 1 kopi = 1000, kan ini kaya nulis 

pakai jadi itu.” 
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2. Soal Sedang 

 
Gambar 34. Jawaban tahap IV pada soal uji I 

 
Gambar 35. Jawaban tahap IV pada soal uji II 

 
Gambar 36. Jawaban tahap IV pada soal uji III 

 

Subyek dapat menuliskan pengecekan kebenarannya dan kesimpulannya. Berdasarkan 

hasil wawancara subyek menjelaskan bahwa cara mengecek kebenarannya subyek 

mensubsitusi nilai x dan y ke dalam persamaan yang telah dibuat pada model matematika. 

Selain itu subyek menuliskan kesimpulan, namun subyek tidak menjawab apa yang 

ditanyakan pada soal. Berdasarkan hasil wawancara ternyata subyek dapat menentukan 

kesimpulan dengan tepat. 

Berikut petikan wawancaranya: 

P : “Bagaimana cara kamu untuk mengecek jawaban kamu?” 

S : “Ini juga nilai x dan y aku masukan ke sini.” (menunjuk ke persamaan) 

P : “Jadi kesimpulannya apa menurut kamu?” (Gambar 34) 

S : “Ini berarti kambing = 15 dan ayam=22.” 

 

3. Soal Sulit 

 
Gambar 37. Jawaban tahap IV pada soal uji I 
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Gambar 38. Jawaban tahap IV pada soal uji II 

 
Gambar 39. Jawaban tahap IV pada soal uji III 

 

Subyek dapat menuliskan pengecekan kebenarannya dan kesimpulannya. 

Berdasarkan hasil wawancara subyek menjelaskan bahwa cara mengecek kebenarannya 

subyek mensubsitusi nilai x dan y ke dalam persamaan yang telah dibuat pada model 

matematika. Selain itu subyek menuliskan kesimpulan, namun subyek tidak menjawab apa 

yang ditanyakan pada soal. Berdasarkan hasil wawancara ternyata subyek dapat 

menentukan kesimpulan dengan tepat. 

Berikut petikan wawancaranya: 

P : “Bagaimana cara kamu buat mengecek kebenaran jawaban kamu?” 

S : “Ini ya sama. Persamaan yang ini (pada model matematika) aku ganti x dan y yang 

ini.” 

P : “Menurut kamu kesimpulannya apa?” 

S : “Setelah menggunakan cara eliminasi, bisa diketahui umurnya Ketrin sekarang.” 

P : “Jadi kesimpulannya, umur Ketrin itu berapa?” 

S : “8 tahun.” 

PENUTUP 

Terdapat 4 tahapan yang dianalisis dalam penelitian ini yang dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematika materi SPLDV siswa berkemampuan tinggi 

kelas VIII di SMP Kristen Satya Wacana Salatiga sama untuk tahap II (menyusun rencana) 

untuk tingkat kesukaran yang beragam, karena subyek dapat mentransformasikan ke dalam 

variabel keputusan yang benar sekaligus mampu menuliskan model matematika untuk soal 

mudah, sedang maupun sulit, namun berbeda pada tahap I (memahami masalah), tahap III 

(pelaksanaan rencana) dan tahap IV (mengecek kembali) untuk tingkat kesukaran soal yang 

beragam. Perbedaaan tersebut meliputi pada tahap I, penulisan apa yang diketahui dengan 2 

cara yaitu untuk soal mudah dan sedang menggunakan simbol matematika, adapun untuk soal 

sulit tidak menggunakan simbol matematika. Pada tahap II, menyelesaikan permasalahan 

dengan menggunakan metode eliminasi, namun tidak tuntas dalam menyelesaikan 
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permasalahan untuk soal mudah, dan secara tuntas untuk soal sedang dan sulit. Pada tahap III, 

menuliskan pengecekan kebenaran jawabannya dengan cara mensubsitusi nilai x dan y ke 

dalam persamaan dan memberikan kesimpulan yang salah untuk soal mudah dan memberikan 

kesimpulan yang benar untuk soal sedang dan sulit. 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan masukan kepada peneliti lain, 

guru dan siswa. Penekanan untuk soal mudah pada tahap pelaksanaan rencana dan memeriksa 

kembali, untuk soal sedang pada tahap memeriksa kembali dan untuk soal sulit pada tahap 

memahami masalah dan menyusun rencana khususnya dalam membuat model matematika. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap tidak hanya seorang 

siswa berkemampuan tinggi saja, namun dapat meneliti terhadap siswa berkemampuan sedang 

dan rendah, sehingga akan dapat diketahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa berkemampuan sedang dan rendah pula yang akan dijadikan pedoman bagi 

para pendidik untuk membedakan tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

matematika yang beragam tingkat kesukarannya. 
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