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Abstrak 

Terdapat 4 langkah pemecahan masalah pada teori Polya yaitu memahami masalah (see), 

merencanakan penyelesaian (plan),menyelesaikan masalah (do)dan melakukan pengecekan 

kembaliterhadap langkah- langkah yang telahdikerjakan (check). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pemecahan masalah aritmatika sosial oleh siswa SMK berdasarkan perbedaan 

kemampuan matematika, ditinjau dari teori Polya. Kemampuan matematika dibedakan atas tinggi, 

sedang dan rendah, didasarkan pada hasil ulangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

dengan masing-masing 1 subjek pada setiap kemampuan matematika dan menggunakan 

instrumen tes dan wawancara tidak terstruktur dalam pengumpulan data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada langkah memahami masalah, subjek dengan berbagai kemampuan 

matematika dapat memahami konteks soal, mengidentifikasi data dan mengetahui apa yang 

ditugaskan pada soal, demikian juga semua subjek memiliki rencana untuk menyelesaikan soal 

meskipun tidak dinyatakan secara tertulis. Pada langkah penyelesaian masalah, subjek 

berkemampuan matematika tinggi mengerjakan semua soal dengan benar, subjek berkemampuan 

matematika sedang sering mengalami kesalahan dalam menginput data, dan subjek 

berkemampuan rendah sering melakukan kesalahan dalam menginput data danterkendala 

mengonversi data dengan benar sebelum mengerjakan sesuai rencana.Pemeriksaan atas hasil yang 

diperoleh dilakukan semua siswa dengan cara membaca kembali apa yang sudah ditulisnya tetapi 

subjek berkemampuan matematika sedang dan rendah tidak bisa mendeteksi kesalahan dan 

ketidakbenaran jawaban mereka. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi guru 

dalam merencanakan pembimbingan pemecahan masalah oleh siswa.   

Kata Kunci: pemecahan masalah, teori Polya, kemampuan matematika 

 

A. Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia.Ilmu ini membantu manusia mengembangkan berbagai bidang studi 

yang penting dan mempunyai kekuatan untuk membantu berpikir dalam memecahkan 

teka-teki atau masalah yang dihadapi manusia.Prose berpikir sangat dibutuhkan dalam 

menghadapi permasalahan danberguna untuk menyelesaikan masalah tersebut. 



Menurut Solso (2007), proses berpikir adalah proses yang membentuk representasi 

mental baru melalui transformasi informasi oleh interaksi kompleks dari atribut mental 

yang mencakup pertimbangan, pengabstrakan, penalaran, penggambaran, pemecahan 

masalah logis, pembentukan konsep kreativitas dan kecerdasan. Kemampuan pemecahan 

masalah merupakan suatu proses atau upaya individu untuk merespon atau mengatasi 

halangan atau kendala ketika suatu jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas 

(Siswono, 2008). 

Permendikbud No 22 tahun 2006 bahwa pemecahan masalah adalah suatu cara 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh pendekatan pemecahan 

masalah. Karena dalam menyelesaikan masalah, siswa dapat memahami proses dalam 

menyelesaikan masalah dan menjadi terampil dalam mengidentifikasi kondisi dan konsep 

yang relevan, merumuskan rencana penyelesaian, dan memanfaatkan keterampilan yang 

sudah mereka miliki. Hal tersebut sebagai bukti pentingnya pemecahan masalah dalam 

kegiatan belajar-mengajar matematika. Salah satunya adalah masalah tentang aritmatika 

sosial. Materi tersebut sudah didapatkan mulai dari SD dan SMP. Untuk sederajat 

biasanya materi aritmatika sosial sudah mencapai pemecahan masalah yang lebih tinggi 

dari pada saat SD ataupun SMP. 

Aritmatika sosial adalah bagian dari ilmu matematika yang membahas tentang 

perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari beserta aspek 

sosialnya, (Irianto & Kamil,2005). Dengan demikian aritmatika sosial merupakan suatu 

materi pelajaran yang sudah sering dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari misalnya 

transaksi jual beli. Kegiatan ini lebih sering kita dapat di pasar dan pertokoan yang 

merupakan tempat terjadinya transaksi  jual beli, walaupun sudah sering dialami siswa 

namun masih banyak siswa yang mengalami permasalahan dalam mempelajarinya. Misal, 

dalam transaksi jual beli terkadang siswa salah dalam menghitung kembalian dari 

membeli barang yang diinginkan. Oleh karena itu aritmatika sosial di kehidupan sehari-

hari saling terhubung dalam kegiatan di sekolah. 

Aritmatika sosial juga salah satu pokok bahasan yang mengenai soal cerita dalam 

pelajaran matematika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan tingkat yang lebih 

tinggi. Misal di jurusan Akutansi, namun peneliti mengambil di jurusanTeknik Bangunan. 

Siswa di jurusan teknik bangunan rata-rata belum paham mengenai persoalan tentang 

aritmatika sosial, dan juga berpengaruh pada saat siswa TKBB bertransaksi jual beli 



dalam peralatan bangunan. Oleh karena itu siswa SMK N 2 Salatiga juga dibekali dengan 

materi aritmatika sosial. Pemberian materi ini adalah untuk memberi kompetensi tentang 

menghitung harga jual, harga beli, keuntungan, diskon, bruto, netto dan tara. 

Polya menyatakan bahwa solusi soal pemecahan masalah terdiri dari langkah-

langkah: memahami masalah (see), merencanakan penyelesaian (plan), menyelesaikan 

masalah sesuai rencana (do), dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua 

langkah yang telah dikerjakan (check) (Polya, 1971; Arista dan Mampouw, 2009). 

Melalui tahap memahami masalah (see), siswa membaca soalnya dan meyakinkan dirinya 

sendiri bahwa siswa memahaminya secara benar, melalui tahap merencanakan 

penyelesaian (plan) siswa harus dapat memikirkan langkah-langkah apa saja yang penting 

dan saling menunjang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut 

Polya kemampuan berfikir yang tepat hanya dapat dilakukan jika siswa telah dibekali 

sebelumnya dengan pengetahuan-pengetahuan yang cukup memadai dalam arti masalah 

yang dihadapi siswa bukan hal yang baru sama sekali tetapi sejenis atau mendekati, 

melalui tahap menyelesaikan masalah sesuai rencana (do),siswa harus membentuk 

sistematika soal yang lebih baku, dalam arti rumus-rumus yang akan digunakan sudah 

merupakan rumus yang siap untuk digunakan sesuai dengan apa yang digunakan dalam 

soal, kemudian siswa mulai memasukkan data-data hingga menjurus ke rencana 

pemecahannya, setelah itu baru siswa melaksanakan langkah-langkah rencana sehingga 

akan diharapkan dari soal dapat diselesaikan, dan melakukan pengecekan kembali 

terhadap semua langkah yang telah dikerjakan (check), melihat kelemahan dari solusi 

yang didapatkan seperti ketidakkonsistenan atau ambiguitas atau langkah yang tidak 

benar (Polya, 1985). Langkah polya digunakan untuk mengatasi pemecahan masalah 

secara sistematis oleh siswa. 

Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pemecahan masalah aritmatika social ditinjau dari teori polya oleh siswa SMK 

berdasarkan perbedaan kemampuan matematika. Kemampuan matematika siswa 

dibedakan atas kemampuan matematika siswa tinggi, sedang dan rendah. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif. Penelitian ini diartikan sebagai 

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

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011). Penelitian ini 

mendeskripsikan pemecahan masalah aritmatika sosial ditinjau dari teori polya oleh siswa 



SMK berdasarkan perbedaan kemampuan matematika. Digunakan metode purpose 

sampling dalam penentuan subjek. Subjek penelitian terdiri dari 3 siswa dengan 

kemampuan matematika berbeda dari kelas X jurusan Teknik Konstruksi Batu Beton di 

SMK N 2 Salatiga. Mereka sudah pernah mempelajari aritmatika sosial. Kemampuan 

matematika dibedakan atas berkemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah yang 

didasarkan pada hasil ulangan harian yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2016. 

Berdasarkan hasil ulangan harian di mana nilai tertinggi adalah 96 dan nilai terendah 

aadalah 50, ke-40 siswa kelas X dikelompokkan berdasarkan kemampuan matematika 

tinggi (nilai 96 s.d. 100), sedang (nilai 75 s.d. 80) dan rendah (nilai 50 s.d. 60). Subjek 

penelitian diambil 1 dari masing-masing kelompok tersebut, di mana subjek penelitian 

berkemampuan tinggi, yakni S1,mempunyai nilai ulangan 96, subjek berkemampuan 

matematika sedang yakni S2 memiliki nilai ulangan 75 dan subjek berkemampuan 

matematika rendah yakni S3 dengan  nilai ulangan 50. 

Data terdiri dari kata-kata lisan maupun tertulis, gambar/bagan, bahasa tubuh subjek 

dan dokumen.Data dikumpul dengan cara memeriksa dokumen hasil ulangan harian, tes 

tertulismateri aritmetika sosial dan wawancara tidak terstruktur untuk mengklarifikasi 

temuan serta menggali informasi lebih lanjut. Soal tes terdiri dari 4 nomor, meliputi 2 soal 

tentang harga jual harga beli, keuntungan dan 2 soal tentang diskon, bruto, netto, dan tara. 

Wawancara tidak terstruktur dilakukan oleh peneliti (P) terhadap semua subjek (S1, S2, 

S3) berangkat dari jawaban tertulis subjek. 

Dianalisis hasil tes tertulis dan hasil wawancara tidak terstruktur. Hasil tes tertulis 

diperiksa dan dikategorikan berdasarkan langkah Polya.  Berdasarkan hasil tersebut 

dilakukan wawancara tidak terstruktur untuk memeriksa kekonsistenan data dan 

menelusuripemahaman subjek selain yang ada pada hasiltes tertulis. Hasil analisis ini 

menghasilkan kategorisasi pemecahan masalah aritmatika sosial ditinjau dari langkah 

Polya. Selanjutnya dibuat deskripsi untuk masing-masing subjek penelitian. 

 

C. Deskripsi Subjek Berkemampuan Matematika Tinggi Dalam Pemecahan 

Masalah Aritmatika Sosial Berdasarkan Langkah Polya 



(a) jawaban no 1 

(b) jawaban nomor 2 

  

(c) jawaban no 3 (d) jawaban no 4 

Gambar 1. Jawaban tertulis S1 

 

a) See  



S1 dapat mengenali setiap soal dengan mudah. Hal ini karena S1 pernah 

mendapatkan tipe-tipe soal yang sama sebelumnya. Hasil wawancara berikut 

ini memperkuat hal tersebut: 

P : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? Seperti apa? 

S1 : sudah pernah, yaa . . . mencari harga jual, harga beli, untung, rugi, kayak gitu 

mbak. 

S1 : sudah pernah, yaa . . . itu mencari persen untung mbak. 

S1 : emm . . . sebelumnya sudah pernah dapat soal seperti ini tapi soalnya itu eee 

. . . ada penjelasannya diskon sebesar 15% untuk sepasang sepatu gitu, atau 2 

pasang sepatu gitu. 

S1 : sudah pernah, emm mencari bruto, tara, kayak gitu 

 

S1 secara konsisten menuliskan sistimatika dalam menjawab soal yaitu 

“diketahui, ditanya, dan jawab”. Pada setiap jawaban tertulis yang diberikan,  

S1 menuliskan data pada soal secara lengkap pada bagian “diketahui”. Pada 

jawaban  nomor 1 dan 4, S1 juga menuliskan beberapa hasil pengolahan data 

yang seharusnya ditulis pada saat menjawab.  

Pada bagian “ditanya” S1 menuliskan apa yang ditanyakan pada soal, 

dan pada bagian “jawab”, S1 menjawab permasalahan dengan benar. Berikut 

hasil wawancara untuk memperkuat hal tersebut: 

P1 

S1 

S1 

S1 

S1 

: berapa kali kamu membaca soal? 

: sekali( menjawab soal nomor1) 

: Cuma sekali (menjawab soal nomor 2) 

: untuk soal nomor 3 ini saya baca berkali-kali (menjawab soal 

nomor 3) 

: emm . . . sekali tok( menjawab soal nomor 4) 

 

Dari hasil wawancara tersebut, S1 dalam membaca soal hanya no 3 yang 

dibaca secara berkali-kali. Hal ini bahwa S1 membutuhkan berkali-kali dalam 

membaca untuk dapat memahami permasalahan yang ada dalam soal. 

Sedangkan saat membaca 1 kali S1 tergolong mudah memahami soal, karena 

S1 pernah mendapatkan tipe soal yang dikerjakan sebelumnya. 



Berdasarkan hasil jawaban tertulis dan wawancara, S1 tergolong mudah 

memahami soal, mampu menuliskan semua yang “diketahui” dan mengerti 

apa yang ditanyakan soal.  

b) Plan  

Berdasarkan apa yang ditanyakan pada soal, subjek membuat rencana 

penyelesaian masalah. Rencana penyelesaian ini tidak ditulis pada jawaban 

tersebut tetapi terjadi pada hasil wawancara. Berikut hasil wawancara yang 

menunjukkan S1 memiliki rencana aksi :  

P : misal jawaban kamu saya tutup, dari soal itu bayangan kamu tentang 

soal itu apa? 

S1 : emmm . . . disini kan yang diketahui itu pakaian dalam bentuk kodi, 

sedangkan  harga jualnya itu dalam bentuk lusin, yang ditanyakan 

keuntungannya, nah jadi yang harga belinya dalam bentuk kodi itu 

diubah menjadi lusin. (menjawab soal nomor 1) 

S1 : emmm . . . kan ditanya persentase untungnya, nah sebelum mencari 

persentase keuntungan, pasti dicari dulu berapa untungnya baru tahu 

berapa persentase keuntungannya. (menjawab soal nomor 2) 

S1 : emmm . . . disini  kan ditanya berapa harga setiap pasang sepatu jadi 

eee . . .  untuk mengetahui harga tiap pasang sepatu itu e . . . dari 

harga harga sepatu itu dikurangi diskon 15% , nah lalu ketemu harga 

sepasang sepatu itu.(menjawab soal nomor 3) 

S1 : eee . . . kan ini udah diketahui nettonya, udah diketahui taranya, yang 

ditanya berat keseluruhan, tinggal menjumlahkan, gitu.(menjawab 

soal nomor 4) 

Berdasarkan jawaban tertulis dan wawancara, bahwa S1 membuat 

rencana berdasarkan masalah yang terdapat dalam soal. Rencana yang dibuat 

tidak terlihat pada jawaban tertulis S1, melainkan terlihat pada hasil 

wawancara. Jadi pada tahap plan rencana S1 tidak terlihat dari jawaban tertulis 

subjek melainkan terjadi pada hasil wawancara. 

c) Do  

Berdasarkan jawaban S1 pada langkah do, dikerjakan sesuai dengan 

rencana yang sudah dibuat. Dari semua jawaban S1, dikerjakan secara benar 

sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan pada soal.Hal ini dapat dilihat 

dari hasil wawancara untuk memperkuat hal tersebut: 

P : bagaiman cara kamu dalam menyelesaikan soal tersebut? 



S1 : kan dari 3 kodi diubah menjadi buah dulu, 3 kodi ada 60 buah, jadi  3 

kodi itu ada 5 lusin, harga belinya kan 700000 per kodi, jumlahnya ada 3 

kodi, jadi 3 kali 700000 sama dengan 2100000, mencari harga jual 

500000 dikali 5 lusin sama dengan 2500000, keuntungan,  harga jual 

dikurangi harga beli,  harga jualnya 2500000 dikurangi harga beli 

2100000 sama dengan 400000 , jadi keuntungannya 400000. (menjawab 

soal nomor 1) 

S1 
: emmm . . . kan harga belinya  2000000, terus harga jualnya 2400000, 

ditanya persentase keuntungannya, nah sebelumnya kita cari 

keuntungannya dulu 2400000 dikurangi 2000000 kan keuntungan 

400000. persentasenya 400000 dibagi harga beli 2000000 dikali 100%, 

hasilnya 20%.(menjawab soal nomor 2) 

S1 : kan 2 pasang sepatu 600000 dapat diskon 15%  ditanya harga setiap 

pasang, nah ee. . . diskon untuk 1 pasang sepatu itu kan 15% , 15 per 100 

dikali 300000, itu harga 1 pasang sepatu, jadi diskonnya 45000 untuk 1 

pasang sepatu. Nah jadi harga 1 sepasang sepatu itu eee . . . harga 

normalnya tadi 300000. kan sepatunya kan 2 pasang harganya 600000 , 

berarti kalau sepasang harganya 300000, nah 300000 dikurangi 

diskonnya 45000, jadi harganya setelah didiskon 225000 (menjawab soal 

nomor 3) 

S1 : kan ini nettonya 50 kg terus berat karungnya berarti itu tara 300 gram, 

300 gram itu eee . . . 0,3 kg, nah ditanya berat keseluruhan kantong 

semen beserta isinya, berarti kan yang ditanya bruto, bruto itu netto 

ditambah tara, nettonya 50 kg taranya 0,3 kg, jadi brutonya 50,3 kg 

(menjawab soal nomor 4) 

Berdasarkan jawaban tertulis dan wawancara,  bahwa S1 konsisten 

dalam menjawab soal yang diberikan. S1 menjalankan rencana yang sudah 

dibuat sebelumnya dan hasil jawaban tersebut sudah benar sesuai 

permasalahan yang ditanyakan didalam soal. 

d) Check  

Berdasarkan hasil jawaban pada langkah check, tidak terlihat bahwa S1 

melihat kembali hasil jawabannya. Dari hasil tersebut S1 tidak konsisten 

dalam menyimpulkan hasil jawaban berdasarkan kalimat matematika. Dapat 

dilihat untuk jawaban nomor 1 terdapat kesimpulan dari hasil jawaban yang 

sudah dikerjakan, namun untuk soal nomor 2, 3 dan 4 tidak terdapat 

kesimpulan dari hasil jawaban tersebut. Untuk mengetahui apakah hasil 

jawaban dicek kembali atau tidak, dapat diketahui dari hasil wawancara 

sebagai berikut: 



P : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? Caranya gimana? 

S1 : iyaa saya cek kembali, saya cek satu per satu dari angkanya, apakah 

emmm . . . misal ini tadi 3 kodi ada 60 buah, nah saya mengecek 

apakah itu sudah benar apa belum. (menjawab soal nomor 1) 

S1 : iyaa saya cek, tu kan eee . . . biar nggak biar nggak salahkan, ini tak 

cek keuntungannya, pengurangannya sudah benar apa belum, terus ini 

persentasenya perkaliannya sudah benar apa belum gitu. (menjawab 

soal nomor 2) 

S1 : iyaa saya cek lagi, eee . . . itu tadi cara eee . . . mencari diskonnya 

15%, 15 per 100 dikali 300000 nah apakah pekalian itu sudah benar 

apa belum, saya ngeceknya gitu. (menjawab soal nomor 3) 

S1 : iyaa saya cek lagi, eee . . . yang saya cek tadi penjumlahannya kayak 

eee . . . taranya kan 300 gram eee . . . 300 gram itu ada berapa kg, nah 

emm . . . yaa yang saya teliti itu, mungkin eee . . . takutnya ada 

kesalahan mengubah bentuk gram ke kilogramnya. (menjawab soal 

nomor 4) 

 

Berdasarkan jawaban tertulis dan wawancara tersebut, bahwa S1 tidak 

nampak mengecek kembali pada tes tertulis. Hal ini nampak pada hasil 

wawancara bahwa S1 mengecek kembali jawaban yang sudah dikerjakan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada langkah see S1 dapat memahami 

konteks soal, mengidentifikasi data dan mengetahui apa yang ditanyakan pada 

soal dengan benar. pada langkah plan S1 memiliki rencana untuk 

menyelesaikan soal, pada langkah do S1 mengerjakan semua soal dengan 

benar, dan pada langkah check S1 memeriksa kembali pekerjaannya dengan 

cara membaca apa yang sudah dikerjakan. 

 

C. Deskripsi Subjek Berkemampuan Matematika Sedang dalam Pemecahan 

Masalah Aritmatika Sosial Berdasarkan Langkah Polya 

  



(a) Jawaban no 1 (b) Jawaban soal no 2 

 

(c) Jawaban  no 3 

(d) jawaban no 4 

Gambar 2. Jawaban tertulis S2 

 

a) See  

S2 dapat mengenali setiap soal  dengan mudah. Hal ini karena sebelumnya S2 

sudah pernah mendapatkan tipe-tipe soal yang sama sebelumnya. Hasil 

wawancara berikut ini memperkuat hal tersebut: 

P : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? Seperti 

apa? 

S2 : sudah pernah, yaa. . . mencari harga jual, harga beli, untung, rugi, 

kayak gitu mbak. 

S2 : Kayaknya udah mbak, yaa . . . itu kayak mencari persen untung 

S2 : sudah pernah,  emm . . . sebelumnya sudah pernah dapat soal seperti 

ini tapi soalnya itu eee . . . ada penjelasannya diskon sebesar 15% 

untuk sepasang sepatu gitu, 

S2 : sudah pernah, yaa tentang mencari netto, taraa, bruto, kayak gitu 

S2 secara konsisten menuliskan sistematika dalam menjawab soal yaitu 

“diketahui, ditanya, dan jawab”. Pada setiap jawaban tertulis yang diberikan, 

S2 menuliskan data secara lengkap pada bagian “diketahui”.Pada soal nomor 2 

dan 3 data ditulis lengkap pada bagian “diketahui”, sedangkan pada jawaban  

nomor 1 dan 4, S2 juga menuliskan beberapa hasil pengolahan data  yang 

seharusnya ditulis pada saat menjawab.  

Pada bagian “ditanya” S2 menuliskan apa yang ditanyakan pada soal. 

Pada bagian “jawab”, S2 menjawab permasalahan dengan benar. Hanya saja 



terdapat kesalahan pada nomor 2 yaitu S2 kurang teliti dalam menuliskan 

harga belinya. Berikut hasil wawancara untuk  memperkuat hal tersebut: 

P : berapa kali kamu membaca soal? 

S2 : 2 kali (menjawab soal nomor 1) 

S2 : 2 kali (menjawab soal nomor 2) 

S2 : saya baca 2 kali (menjawab soal nomor 3) 

S2 : sekali tok. (menjawab soal nomor 4) 

Dari hasil wawancara tersebut, S2 dalam membaca soal hanya nomor 1, 

2, 3 yang dibaca sebanyak 2 kali. Hal ini bahwa S2 membutuhkan berkali-kali 

dalam membaca untuk dapat memahami permasalahan yang ada dalam soal. 

Sedangkan saat membaca 1 kali S2 tergolong mudah memahami soal, mudah 

memahami soal karena S2 sudah pernah mendapatkan tipe soal yang 

dikerjakan sebelumnya.  

Berdasarkan hasil jawaban tertulis dan wawancara, S2 tergolong mudah 

memahami soal, mampu menuliskan semua yang “diketahui” dan mengerti 

apa yang ditanyakan soal.   

b) Plan  

Berdasarkan apa yang ditanyakan pada soal, subjek membuat rencana 

penyelesaian masalah. Rencana penyelesaian ini tidak ditulis pada jawaban 

tersebut tetapi terjadi pada hasil wawancara. Berikut hasil wawancara yang 

menunjukkan S2 memiliki rencana aksi: 

P : misal jawaban kamu saya tutup, dari soal itu bayangan kamu tentang 

soal itu apa? 

S2 : emmm . . . disini kan yang diketahui pakaian dalam kodi, sedangkan  

harga jualnya dalam bentuk lusin, yang ditanyakan keuntungannya, nah 

jadi yang harga belinya dalam kodi diubah menjadi lusin. (menjawab 

soal nomor 1) 

S2 : emmm . . . kan ditanya persentase untungnya, nah sebelum mencari 

persentase keuntungan, pasti dicari dulu berapa untungnya baru tahu 

berapa persentase keuntungannya tapi lupa caranyaa (menjawab soal 

nomor 2) 

S2 : emmm . . . disini  kan ditanya berapa harga setiap pasang sepatu jadi 

untuk mengetahui harga tiap pasang sepatu itu eee . . . harga sepatu itu 

dikali diskon 15% , nah lalu ketemu diskon kan (menjawab soal nomor 

3) 

S2 : emmm . . . kan udah diketahui nettonya, udah diketahui tara, yang 

ditanya berat keseluruhan, tinggal menjumlahkan aja (menjawab soal 



nomor 4) 

 

Berdasarkan jawaban tertulis dan wawancara, bahwa S2 membuat 

rencana berdasarkan masalah yang terdapat dalam soal. Rencana yang dibuat 

tidak terlihat pada jawaban tertulis S2, melainkan terlihat pada hasil 

wawancara. Jadi pada tahap plan, rencana S2 tidak terlihat dari jawaban 

tertulis subjek melainkan terjadi pada hasil wawancara. 

c) Do  

Berdasarkan jawaban S2 pada langkah do, dikerjakan sesuai dengan 

rencana yang sudah dibuat. Dari semua jawaban S2 pada soal nomor 2 terjadi 

kesalahan. Pada nomor 2 rumus yang digunakan sudah benar, namun yang 

ditulis adalah harga jualnya bukan harga belinya. Hal ini S2 kurang teliti 

dalam mengerjakan soal tersebut. Berikut hasil wawancara untuk memperkuat 

hal tersebut: 

 

P 

 

: bagaiman cara kamu dalam menyelesaikan soal tersebut? 

S2 
 

: 

kan dari 3 kodi diubah menjadi buah dulu, 1 kodi ada 20 buah terus 3 

dikali 20 ada 60 buah, jadi  3 kodi ada 5 lusin, harga belinya kan 

700000 per kodi, jadi 3 kali 700000 sama dengan 2100000, mencari 

harga jual 500000 dikali 5 lusin sama dengan 2500000, mencari 

keuntungan mbak,  harga jual dikurangi harga beli,  harga  jualnya 

2500000 dikurangi harga beli 2100000 sama dengan 400000 , jadi 

keuntungannya 400000 (menjawab soal nomor 1) 

S2 
 

: 

emmm . . . kan harga belinya  2000000, terus harga jualnya 2400000, 

ditanya persentase keuntungannya, cari keuntungannya dulu 2400000 

dikurangi 2000000 jadi keuntungan 400000, mencari persentasenya 

tapi saya lupa caranya, yaa jadinya 400000 dibagi  2400000 dikali 

100%,hasilnya 16, 67%. (menjawab soal nomor 2) 

S2 
 

: 

emmm . . . tadi kan 2 pasang sepatu 600000 dapat diskon 15%  ditanya 

harga setiap pasang, ee. . . diskon untuk 1 pasang sepatu itu kan 15% , 

15 per 100 dikali 300000, itu harga 1 pasang sepatu, jadi diskonnya 

45000 untuk 1 pasang sepatu. Nah jadi harga 1 sepasang sepatu itu 

kan harga normalnya tadi 300000, kan sepatunya kan 2 pasang 

harganya 600000 , berarti kalau sepasang harganya 300000, nah 

300000 dikurangi diskonnya 45000, jadi harganya setelah didiskon 

225000 (menjawab soal nomor 3) 

S2 
 

: 

nettonya 50 kg terus berat karungnya berarti tara 300 gram, 300 gram 

itu eee . . . 0,3 kg, nah ditanya berat keseluruhan kantong semen 

beserta isinya, berarti kan yang ditanya bruto, bruto netto ditambah 

tara, nettonya 50 kg taranya 0,3 kg, jadi brutonya 50,3 kg (menjawab 



soal nomor 4) 

Berdasarkan jawaban tertulis dan wawancara tersebut, bahwa S2 

menjalankan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, namun terdapat 1 nomor 

yang salah akibat S2 kurang teliti dalam menuliskan apa yang seharusnya 

dicari. 

d) Check  

Berdasarkan hasil jawaban pada langkah check, tidak terlihat bahwa S2 

melihat kembali hasil jawabannya. Dari hasil tersebut S2 tidak konsisten 

dalam menyimpulkan hasil jawaban berdasarkan kalimat matematika. Dapat 

dilihat untuk jawaban nomor 1 terdapat kesimpulan dari hasil jawaban yang 

sudah dikerjakan, namun untuk soal nomor 2, 3 dan 4 tidak terdapat 

kesimpulan dari hasil jawaban tersebut. Untuk mengetahu apakah hasil 

jawaban dicek kembali atau tidak, dapat diketahui dari hasil wawancara 

sebagai berikut: 

P : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? Caranya gimana? 

S2 : iyaa saya cek kembali, saya cek satu per satu dari angkanya, emmm . . . 

misal ini tadi 3 kodi ada 60 buah, nah saya cek kembali apakah itu 

sudah benar apa belum gitu (menjawab soal nomor 1) 

S2 : iyaa saya cek, eee . . . saya cek lagi apa pembagiannya sudah benar apa 

belum, gitu (menjawab soal nomor 2) 

S2 : iyaa saya cek lagi, eee . . . itu tadi cara mencari diskonnya 15%, 15 per 

100 dikali 300000, apakah pekalian itu sudah benar apa belum, saya 

cek lagi gitu. (menjawab soal nomor 3) 

S2 
: iyaa saya cek lagi, emm . . . saya cek tadi penjumlahannya kayak 

taranya kan 300 gram itu ada berapa kg, emm . . . takutnya ada 

kesalahan mengubah bentuk gram ke kilogramnya. (menjawab soal 

nomor 4) 

Berdasarkan jawaban tertulis dan wawancara tersebut, bahwa S2 tidak 

nampak mengecek kembali pada tes tertulis. Hal ini nampak pada hasil 

wawancara bahwa S2 mengecek kembali jawaban yang sudah dikerjakan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pada langkah see S2 dapat memahami 

konteks soal, mengidentifikasi data dan mengetahui apa yang ditanyakan pada 

soal dengan benar, pada langkah plan S2 memiliki rencana untuk 

menyelesaikan soal, pada langkah do S2 mengalami kesalahan dalam 



menginput data, dan pada langkah check S2 memeriksa kembali pekerjaannya 

dengan cara membaca apa yang sudah dikerjakan. 

D. Deskripsi Subjek Berkemampuan Matematika Rendah dalam Pemecahan 

Masalah Aritmatika Sosial Berdasarkan Langkah Polya 

 

 

Gambar 2. Jawaban tertulis S2 

a) See  

 

(a) Jawaban no 1 

(b) jawaban no 2 

 

(c)jawaban no 3 

 

 

(d) Jawaban no 4 



S3 dapat mengenali setiap soal dengan mudah. Hal ini karena 

sebelumnya pernah mendapatkan tipe-tipe soal yang sama sebelumnya. Ada 

juga tipe-tipe soal yang sebelumnya S3 belum pernah mendapatkannya. Hasil 

wawancara berikut ini memperkuat hal tersebut: 

P : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? Seperti 

apa? 

S3 : Belum kayakke mbak 

S3 : udah mbak, yaa . . . itu kayak mencari persen untung 

S3 : sudah pernah,  emm . . . sebelumnya sudah pernah dapat soal seperti 

ini tapi soalnya diskon sebesar 15% untuk sepasang sepatu gitu, 

S3 : sudah pernah, yaa .... mencari netto, taraa, bruto, kayak gitu mbak 

S3 secara konsisten menuliskan sistematika dalam menjawab soal yaitu 

“diketahui, ditanya, dan jawab”. Pada setiap jawaban tertulis yang diberikan, 

S2 menuliskan data secara lengkap pada bagian “diketahui”.Pada soal nomor 

1, 2 dan 3 data ditulis lengkap pada bagian “diketahui”, sedangkan pada 

jawaban  nomor 4, S2 juga menuliskan beberapa hasil pengolahan data  yang 

seharusnya ditulis pada saat menjawab.  

Pada bagian “ditanya” S3 menuliskan apa yang ditanyakan pada soal, 

dan pada bagian“jawab”, S3 menjawab permasalahan dengan benar. Hanya 

saja terdapat kesalahan pada nomor 1 dan 3 yaitu S3 kurang teliti dalam 

mengerjakan. Berikut hasil wawancara untuk memperkuat hal tersebut: 

P : berapa kali kamu membaca soal? 

S3 : 2 kali (menjawab soal nomor 1) 

S3 : 2 kali  (menjawab soal nomor 2) 

S3 : 2 kali (menjawab soal nomor 3) 

S3 : 1 kali(menjawab soal nomor 4) 

 

Dari hasil wawancara tersebut, S3 dalam membaca soal hanya nomor 1, 

2, 3 yang dibaca sebanyak 2 kali. Hal ini bahwa S3 membutuhkan 2 kali dalam 

membaca untuk dapat memahami permasalahan yang ada dalam soal. 

Sedangkan saat membaca 1 kali S3 tergolong mudah memahami soal, mudah 

memahami soal karena S3 sudah pernah mendapatkan tipe soal yang 

dikerjakan sebelumnya.  

Berdasarkan jawaban tertulis dan wawancara, S3 tergolong mudah 

memahami soal, mampu menuliskan semua yang “diketahui” dan mengerti 

apa yang ditanyakan soal.   



b) Plan  

Berdasarkan apa yang ditanyakan pada soal, subjek membuat rencana 

penyelesaian masalah. Rencana penyelesaian ini tidak ditulis pada jawaban 

tersebut tetapi terjadi pada hasil wawancara. Berikut hasil wawancara yang 

menunjukkan S3 memiliki rencana aksi: 

P : Misal jawaban kamu saya tutup, dari soal itu bayangan kamu 

tentang soal itu apa? 

S3 : emmm . . . kan harusnya kodi jadi buah terus jadi lusin, abis itu 

mencari keuntungannya, yaitu harga jual dikurangi harga beli 

(menjawab soal nomor 1) 

S3 : emmm . . . kan ditanya persentase untungnya, nah itu sebelum 

mencari persentase keuntungan kan pasti dicari dulu berapa 

untungnya baru tahu berapa persentase keuntungan pak 

selamet.(menjawab soal nomor 2) 

S3 : emmm . . . disini  kan ditanya berapa harga setiap pasang sepatu 

jadi untuk mengetahui harga tiap pasang sepatu itu eee . . . harga 

sepatu itu dikali diskon 15% , ketemu diskonnya sepatu kan 

(menjawab soal nomor 3) 

S3 : emmm . . . kan udah diketahui nettonya, udah diketahui tara, yang 

ditanya berat keseluruhan, tinggal menjumlahkan netto ditambah 

tara (menjawab soal nomor 4) 

 

Berdasarkan jawaban tertulis dan wawancara, bahwa S3 membuat 

rencana berdasarkan masalah yang terdapat dalam soal. Rencana yang dibuat 

tidak terlihat pada jawaban tertulis S3, melainkan terlihat pada hasil 

wawancara. Jadi pada tahap plan, rencana S3 tidak terlihat dari jawaban 

tertulis subjek melainkan terjadi pada hasil wawancara. 

c) Do  

Berdasarkan jawaban S3 pada langkah do, dikerjakan sesuai dengan rencana 

yang sudah dibuat. Dari semua jawaban S3 pada soal nomor 1 dan 3 terjadi 

kesalahan. Pada nomor 1 rumus yang digunakan sudah benar, namun dari awal 

kesalahan tersebut sudah terjadi yaitu pada bagian kodi diubah menjadi buah. 

Pada nomor 3 kesalahan terjadi karena S3 kurang teliti dalam menuliskan 

jawaban yang ditulis. Seharusnya yang ditulis harga setiap pasang sepatu 

bukan harga sepatu. Hal ini S3  kurang teliti dalam mengerjakan soal tersebut. 

Berikut hasil wawancara untuk memperkuat hal tersebut: 



P : bagaiman cara kamu dalam menyelesaikan soal tersebut? 

S3 : kan dari 3 kodi diubah menjadi buah dulu, 1 kodi itu tak buat 10 buah, 

saya nggak tau mbak, terus 3 dikali 10 ada 30 buah, jadi  3 kodi ada 

2,5 lusin, harga belinya kan 700000 per kodi, jadi 3 kali 700000 sama 

dengan 2100000, mencari harga jual 500000 dikali 2,5 lusin sama 

dengan 1250000, harga jual dikurangi harga beli,  harga  jualnya 

1250000 dikurangi harga beli 2100000 sama dengan kok negatif yaa, 

850000, salah ini mbak, (menjawab soal nomor 1) 

S3 : emmm . . . kan harga belinya  2000000, terus harga jualnya 2400000, 

ditanya persentase keuntungannya, cari keuntungannya dulu 2400000 

dikurangi 2000000 jadi keuntungan 400000, mencari persentasenya, 

400000 per 2000000 dikali 100% jadi persentasenya adalah 20% 

(menjawab soal nomor 2) 

S3 : emmm . . . tadi kan 2 pasang sepatu 600000 dapat diskon 15%  ditanya 

harga setiap pasang, ee. . . diskon untuk 2 pasang sepatu itu kan 15% , 

15 per 100 dikali 600000, itu harga 2 pasang sepatu, jadi diskonnya 

90000 itu harga 2 pasang sepatu, kan sepatunya kan 2 pasang 

harganya 600000 , diskonnya 90000 jadi yaa 600000 dikurangi 90000 

sama dengan 510000 (menjawab soal nomor 3) 

S3 : nettonya 50 kg terus berat karungnya berarti tara 300 gram, 300 gram 

itu emm . . . 0,3 kg, kan ditanya berat keseluruhan kantong semen 

beserta isinya kan, berarti kan yang ditanya bruto, bruto itu netto 

ditambah tara, netto 50 kg tara 0,3 kg, terus 50 ditambah 0,3 jadi 

brutonya 50,3 kg (menjawab soal nomor 4) 

Berdasarkan jawaban tertulis dan wawancara tersebut, bahwa S3 

menjalankan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, namun terdapat 2 nomor 

yang salah akibat S3 kurang teliti dalam menuliskan apa yang seharusnya 

dicari. 

d) Check 

Berdasarkan jawaban pada langkah check tersebut, tidak terlihat bahwa 

S3 melihat kembali hasil jawabannya. Dari hasil tersebut S3 tidak konsisten 

dalam menyimpulkan hasil jawaban berdasarkan kalimat matematika. Dapat 

dilihat untuk jawaban nomor 2 terdapat kesimpulan dari hasil jawaban yang 

sudah dikerjakan, namun untuk soal nomor 1, 3 dan 4 tidak terdapat 

kesimpulan dari hasil jawaban tersebut. Untuk mengetahu apakah hasil 

jawaban dicek kembali atau tidak, dapat diketahui dari hasil wawancara 

sebagai berikut: 



P : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? Caranya gimana? 

S3 : iyaa saya cek kembali, saya cek lagi, kayakke salah tadi mbak, soalnya lupa 

kodi berapa buah, yaa salah sayaa cek lagi mbak perkalian, pengurangan, gitu 

(menjawab soal nomor 1) 

S3 : iyaa saya cek, eee . . . saya cek satu per satu apa sudah benar dalam 

pengurangan dan pembagiannya, gitu (menjawab soal nomor 2) 

S3 : iyaa saya cek, emm . . . apa perkaliannya sudah benar, terus pengurangannya, 

terus yang saya ketahui itu apa benar atau tidak, gitu (menjawab soal nomor 

3) 

S3 : iyaa, emm . . . kan saya cek tadi penjumlahannya kayak tara kan 300 gram itu 

ada berapa kg kan, terus yang saya ketahui juga apa sudah benar apa belum, 

gitu sih (menjawab soal nomor 4) 

Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara tersebut, bahwa S2 tidak 

nampak mengecek kembali pada tes tertulis. Hal ini nampak pada hasil 

wawancara bahwa S2 mengecek kembali jawaban yang sudah dikerjakan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pada langkah see S3 dapat memahami 

konteks soal, mengidentifikasi data dan mengetahui apa yang ditanyakan pada 

soal dengan benar, pada langkah plan S3 memiliki rencana untuk 

menyelesaikan soal, pada langkah do S3 mengalami kesalahan dalam 

menginput data dan mengalami masalah dalam mengonversi data sebelum 

mengerjakan sesuai rencana, dan pada langkah check S3 memeriksa kembali 

pekerjaannya dengan cara membaca apa yang sudah dituliskan tapi tidak 

mengetahui kesalahan dalam menyelesaikan soal. 

E. Perbedaan Pemecahan Masalah AritmatikaSosial Ditinjau dari Teori Polya 

oleh Siswa SMK Berdasarkan Perbedaan Kemampuan Matematika 

Langkah 

Polya∕ Subjek 

S1 S2 S3 

See - Memahami 
konteks, 

- Menulis semua 
informasi pada soal 
yang dibutuhkan, 

- Memahami yang 
ditanyakan. 

- Memahami 
konteks, 

- Menulis semua 
informasi pada 
soal yang 
dibutuhkan, 

- Memahami 

- Memahami 
konteks, 

- Menulis semua 
informasi pada 
soal yang 
dibutuhkan, 

- Memahami 



yang 
ditanyakan. 

yang 
ditanyakan. 

Plan Selalu memiliki rencana 

penyelesaian soal 

- Terdapat 2 dari 4 
soal, rencana 
ditulis 

- Terdapat 2 dari 4 
soal, rencana 2 
diketahui dari 
wawancara 

 

Selalu memiliki 

rencana 

penyelesaian soal 

- Terdapat 2 
dari 4 soal, 
rencana 
ditulis 

- Terdapat 2 
dari 4 soal, 
rencana 2 
diketahui 
dari 
wawancara 

Selalu memiliki 

rencana 

penyelesaian soal 

- Terdapat 2 
dari 4 soal, 
rencana 
ditulis 

- Terdapat 2 
dari 4 soal, 
rencana 2 
diketahui 
dari 
wawancara 

Do Konversi satuan 

dilaksanakan lebih awal, 

Menjawab dengan benar 

sesuia rencana 

Konversi satuan 

dilaksanakan lebih 

awal, 

Menjawab benar 3 

soal dan salah 1 soal  

Konversi satuan 

dilaksanakan lebih 

awal, 

Menjawab benar 2 

soal dan salah 2 soal 

Check Ada tetapi tidak nampak 

secara tertulis, 

Diperiksa tulisan satu per 

satu, dengan harapan 

jika ada kekeliruan dapat 

diperbaiki, 

Ada tetapi tidak 

nampak secara 

tertulis, 

Diperiksa tulisan 

satu per satu, 

dengan harapan jika 

ada kekeliruan dapat 

diperbaiki namun 

ada yang 

mengoreksi kembali 

tapi tidak tau 

kesalahan sendiri 

dalam menjawab 

Ada tetapi tidak 

nampak secara 

tertulis, 

Diperiksa tulisan 

satu per satu, 

dengan harapan jika 

ada kekeliruan dapat 

diperbaiki, namun 

ada yang 

mengoreksi kembali 

tapi tidak tau 

kesalahan sendiri 

dalam menjawab 

 

F. KESIMPULAN 

Berdasarkan langkah-langkah Polya terdapat emapat langkah yang harus 

dilakukan dalam memecahkan masalah yaitu memahami masalah ( see ), membuat 

rencana ( plan ), menjalankan rencana (  do ), dan melihat kembali apa yang 



dilakukan ( check ). Untuk memahami soal ceita dapat dilakukan dengan 

menemukan atau mencari apa yang ditanyakan oleh soal dan mencari infromasi 

atau keterangan yang esensial, untuk membuat rencana atau cara menyelesaikan 

dengan menuliskan kalimat matematikanya, untuk menjalankan rencana yang 

telah dibuat dengan menyelesaikan kalimat matematikanya dan untuk melihat 

kembali apa yang dilakukan dengan mengevaluasi langkah-langkah pengerjaan 

secara keseluruhan. 

Dari hasil penelitian mengenai deskripsi  pemecahan masalah 

aritmatikasosial ditinjau dari teori Polya oleh siswa SMK berdasarkanperbedaan 

kemampuan matematika tinggi, sedang dan rendahdapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Subjek Berkemampuan Matematika Tinggi 

Pada langkah see subjek dapat memahami konteks soal, mengidentifikasi data 

dan mengetahui apa yang ditanyakan pada soal dengan benar. pada langkah plan 

subjek memiliki rencana untuk menyelesaikan soal, pada langkah do subjek 

mengerjakan semua soal dengan benar, dan pada langkah check subjek memeriksa 

kembali pekerjaannya dengan cara membaca apa yang sudah dikerjakan. 

2. Subjek Berkemampuan Matematika Sedang 

Pada langkah see subjek dapat memahami konteks soal, mengidentifikasi data 

dan mengetahui apa yang ditanyakan pada soal dengan benar, pada langkah plan 

subjek memiliki rencana untuk menyelesaikan soal, pada langkah do subjek 

mengalami kesalahan dalam menginput data, dan pada langkah check subjek 

memeriksa kembali pekerjaannya dengan cara membaca apa yang sudah dikerjakan. 

3. Subjek Berkemampuan Matematika Rendah 

Pada langkah see subjek dapat memahami konteks soal, mengidentifikasi data 

dan mengetahui apa yang ditanyakan pada soal dengan benar, pada langkah plan 

subjek memiliki rencana untuk menyelesaikan soal, pada langkah do subjek 

mengalami kesalahan dalam menginput data dan mengalami masalah dalam 

mengonversi data sebelum mengerjakan sesuai rencana, dan pada langkah check 

subjek memeriksa kembali pekerjaannya dengan cara membaca apa yang sudah 

dituliskan tapi tidak mengetahui kesalahan dalam menyelesaikan soal. 
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LAMPIRAN 

TRANSKRIP WAWANCARA 

1. Transkrip Wawancara Subjek 1 

Hari/Tanggal   : Selasa, 12 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : harga jual, harga beli dan untung (soal nomor 1) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S1 : Subjek 1 

 

P   : berapa kali kamu membaca soal nomor 1 ini? 

S1 : sekali 

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S1 : paham 

P   : apa yang membuat kamu paham? 

S1 : emmm . . . karena soal ini mudah dipahami 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S1 : tidak 

P   : bagian mana? 

S1 : emmm . . . kan gini harga belinya dalam bentuk kodi, tapi harga jualnya 

dalam bentuk lusin , nah secara otomatis yang dalam bentuk kodi itu harus 

diubah  ke dalam bentuk lusin. 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S1 : sudah pernah 

P   : seperti apa? 

S1 : yaa . . . mencari harga jual, harga beli, untung, rugi, kayak gitu mbak. 

P : misal jawabanmu saya tutup, dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu apa? 

S1 : emmm . . . disini kan yang diketahui itu pakaian dalam bentuk kodi, 

sedangkan  harga jualnya itu dalam bentuk lusin, yang ditanyakan 

keuntungannya, nah jadi yang harga belinya dalam bentuk kodi itu diubah 

menjadi lusin. 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 



S1 : kan dari 3 kodi diubah menjadi buah dulu, 3 kodi ada 60 buah, jadi  3 kodi itu 

ada 5 lusin, harga belinya kan 700000 per kodi, jumlahnya ada 3 kodi, jadi 3 

kali 700000 sama dengan 2100000, 

P   : abis itu mencari apa? 

S1 : mencari harga jual 500000 dikali 5 lusin sama dengan 2500000 

P   : setelah itu gimana? 

S1 : keuntungan,  harga jual dikurangi harga beli,  harga jualnya 2500000 

dikurangi harga beli 2100000 sama dengan 400000 , jadi keuntungannya 

400000. 

P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S1 : iyaa saya cek kembali 

P   : caranya gimana? 

S1 : saya cek satu per satu dari angkanya, apakah emmm . . . misal ini tadi 3 kodi 

ada 60 buah, nah saya mengecek apakah itu sudah benar apa belum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hari/Tanggal   : Selasa, 12 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : harga jual, harga beli dan untung (soal nomor 2) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S1 : Subjek 1 

 

P   : dari soal nomor 2 berapa kali kamu membaca ? 

S1 : Cuma 1 kali 

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S1 : paham 

P   : apa yang membuat kamu paham? 

S1 : emmm . . . kan itu diketahui harga belinya, harga jualnya, terus untungnya 

itu. 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S1 : tidak 

P   : bagian mana? 

S1 : emmm . . . bagian ini  kan udah diketahui harga belinya terus harga jualnya, 

dari kita tau keuntungannya lalu dibuat dalam bentuk persen. 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S1 : sudah pernah 

P   : seperti apa? 

S1 : yaa . . . itu mencari persen untung mbak. 

P : misal jawabanmu saya tutup, dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu apa? 

S1 : emmm . . . kan ditanya persentase untungnya, nah sebelum mencari 

persentase keuntungan, pasti dicari dulu berapa untungnya baru tahu berapa 

persentase keuntungannya. 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S1 : emmm . . . kan harga belinya  2000000, terus harga jualnya 2400000, ditanya 

persentase keuntungannya, nah sebelumnya kita cari keuntungannya dulu 

2400000 dikurangi 2000000 kan keuntungan 400000. 

P   : abis itu mencari apa? 

S1 : persentasenya 400000 dibagi harga beli 2000000 dikali 100%, hasilnya 20%. 



P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S1 : iyaa saya cek. 

P   : caranya gimana? 

S1 : tu kan eeee . . . eee . . . biar nggak biar nggak salah kan, ini tak cek 

keuntungannya, pengurangannya sudah benar apa belum, terus ini 

persentasenya perkaliannya sudah benar apa belum gitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hari/Tanggal   : Selasa, 12 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : diskon, tara, bruto, netto (soal nomor 3) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S1 : Subjek 1 

 

P   : dari soal nomor 3 berapa kali kamu membaca soal ? 

S1 : untuk soal nomor 3 ini saya membaca berkali-kali. 

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S1 : belum begitu paham. 

P   : apa yang membuat kamu belum begitu paham? 

S1 : emm . . . karena kan disini eee . . . harga 2 pasang sepatu 600000, nah itu tu 

harganya tu 600000 untuk 2 pasang nah 1 pasangnya 300000 atau yang 1 400000 

apa yang satunya 200000, jadi itu yang membuatku belum paham. 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S1 : iya mengalami sedikit kesulitan. 

P   : bagian mana? 

S1 : emmm . . . yaa itu tadi masalah harganya 2 pasang sepatu terus eeee . . . disini 

kan ada diskon sebesar 15% nah 15% itu untuk 1 sepatu apa untuk 2 sepatu. 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S1 : emm . . . sebelumnya sudah pernah dapat soal seperti ini tapi soalnya itu eee . 

. . ada penjelasannya diskon sebesar 15% untuk sepasang sepatu gitu, atau 2 

pasang sepatu gitu. 

P : dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu, kamu mau mencari apa? 

S1 : emmm . . . disini  kan ditanya berapa harga setiap pasang sepatu jadi eee . . .  

untuk mengetahui harga tiap pasang sepatu itu e . . . dari harga harga sepatu 

itu dikurangi diskon 15% , nah lalu ketemu harga sepasang sepatu itu. 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S1 : emmm . . . kan sepemahaman saya kan 2 pasang sepatu 600000 dapat diskon 

15%  ditanya harga setiap pasang, nah ee. . . diskon untuk 1 pasang sepatu itu 

kan 15% , 15 per 100 dikali 300000, itu harga 1 pasang sepatu, jadi 



diskonnya 45000 untuk 1 pasang sepatu. Nah jadi harga 1 sepasang sepatu itu 

eee . . . harga normalnya tadi 300000 

P   : dapat 300000 dariman? 

S1 : kan sepatunya kan 2 pasang harganya 600000 , berarti kalau sepasang 

harganya 300000, nah 300000 dikurangi diskonnya 45000, jadi harganya 

setelah didiskon 225000 

P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S1 : iyaa saya cek lagi. 

P   : caranya gimana? 

S1 : eee . . . itu tadi cara eee . . . mencari diskonnya 15%, 15 per 100 dikali 

300000 nah apakah pekalian itu sudah benar apa belum, saya ngeceknya gitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hari/Tanggal   : Selasa, 12 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : diskon, tara, bruto, netto (soal nomor 4) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S1 : Subjek 1 

 

P   : dari soal nomor 4 berapa kali kamu membaca soal ? 

S1 : emm . . . sekali tok.   

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S1 : paham. 

P   : apa yang membuat kamu paham? 

S1 : emm . . . karena soalnya memang mudah. 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S1 : tidak. 

P   : bagian mana? 

S1 : emmm . . . kan ee menurut saya sih ee soal ini gampang kan udah diketahui 

nettonya berapa, diketahui taranya berapa, kan tinggal nyari brutonya, udah 

gitu. 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S1 : sudah pernah. 

P : dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu, kamu mau mencari apa? 

S1 : eee . . . kan ini udah diketahui nettonya, udah diketahui taranya, yang ditanya 

berat keseluruhan, tinggal menjumlahkan, gitu. 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S1 : kan ini nettonya 50 kg terus berat karungnya berarti itu tara 300 gram, 300 

gram itu eee . . . 0,3 kg, nah ditanya berat keseluruhan kantong semen beserta 

isinya, berarti kan yang ditanya bruto, bruto itu netto ditambah tara, nettonya 

50 kg taranya 0,3 kg, jadi brutonya 50,3 kg 

P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S1 : iyaa saya cek lagi. 

P   : caranya gimana? 



S1 : eee . . . yang saya cek tadi penjumlahannya kayak eee . . . taranya kan 300 

gram eee . . . 300 gram itu ada berapa kg, nah emm . . . yaa yang saya teliti 

itu, mungkin eee . . . takutnya ada kesalahan mengubah bentuk gram ke 

kilogramnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Transkrip Wawancara Subjek 2 

Hari/Tanggal   : Selasa, 15 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : harga jual, harga beli dan untung (soal nomor 1) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S2 : Subjek 2 

 

P   : berapa kali kamu membaca soal nomor 1 ini? 

S2 : 2 kali 

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S2 : paham 

P   : apa yang membuat kamu paham? 

S2 : emmm . . . yaa paham aja sama soalnya 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S2 : tidak 

P   : bagian mana yang tidak kesulitan? 

S2 : emmm . . . kan ini dalam bentuk kodi, tapi yang harga jualnya dalam lusin, 

jadi kodi itu harus diubah ke lusin 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S2 : sudah pernah 

P   : seperti apa? 

S2 : yaa . . . mencari harga jual, harga beli, untung, rugi, kayak gitu mbak. 

P : misal jawabanmu saya tutup, dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu apa? 

S2 : emmm . . . disini kan yang diketahui pakaian dalam kodi, sedangkan  harga 

jualnya dalam bentuk lusin, yang ditanyakan keuntungannya, nah jadi yang 

harga belinya dalam kodi diubah menjadi lusin. 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S2 : kan dari 3 kodi diubah menjadi buah dulu, 1 kodi ada 20 buah terus 3 dikali 

20 ada 60 buah, jadi  3 kodi ada 5 lusin, harga belinya kan 700000 per kodi, 

jadi 3 kali 700000 sama dengan 2100000, 

P   : abis itu mencari apa? 

S2 : mencari harga jual 500000 dikali 5 lusin sama dengan 2500000 



P   : setelah itu gimana? 

S2 : mencari keuntungan to mbak,  harga jual dikurangi harga beli,  harga  jualnya 

2500000 dikurangi harga beli 2100000 sama dengan 400000 , jadi 

keuntungannya 400000 

P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S2 : iyaa saya cek kembali 

P   : caranya gimana? 

S2 : saya cek satu per satu dari angkanya, emmm . . . misal ini tadi 3 kodi ada 60 

buah, nah saya cek kembali apakah itu sudah benar apa belum gitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hari/Tanggal   : Selasa, 15 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : harga jual, harga beli dan untung (soal nomor 2) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S2 : Subjek 2 

 

P   : dari soal nomor 2 berapa kali kamu membaca ? 

S2 : 2 kali 

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S2 :  sedikit paham 

P   : apa yang membuat kamu sedikit paham? 

S2 : eee . . . yang saya cuma pahami tu yang harga beli sama harga jual, tapi saya 

lupa mencari persentase keuntungan tu gimana 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S2 :  sedikit 

P   : bagian mana? 

S2 : eeee . . . bagian ini tadi mbak, lupa cara mencari persentase keuntungan 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S2 : kayaknya udah mbak 

P   : seperti apa? 

S2 : yaa . . . itu kayak mencari persen untung 

P : misal jawabanmu saya tutup, dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu apa? 

S2 : emmm . . . kan ditanya persentase untungnya, nah sebelum mencari 

persentase keuntungan, pasti dicari dulu berapa untungnya baru tahu berapa 

persentase keuntungannya tapi lupa caranyaa 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S2 : emmm . . . kan harga belinya  2000000, terus harga jualnya 2400000, ditanya 

persentase keuntungannya, cari keuntungannya dulu 2400000 dikurangi 

2000000 jadi keuntungan 400000. 

P   : abis itu mencari apa? 

S2 : persentasenya tapi saya lupa caranya, yaa jadinya 400000 dibagi  2400000 

dikali 100%, hasilnya 16, 67%. 



P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S2 : iyaa saya cek. 

P   : caranya gimana? 

S2 : eee . . . saya cek lagi apa pembagiannya sudah benar apa belum, gitu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hari/Tanggal   : Selasa, 15 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : diskon, tara, bruto, netto (soal nomor 3) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S2 : Subjek 2 

 

P   : dari soal nomor 3 berapa kali kamu membaca soal ? 

S2 : saya baca 2 kali 

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S2 : paham 

P   : apa yang membuat kamu paham? 

S2 : emm . . . karena kan disini eee . . . harga 2 pasang sepatu 600000, jadi per 

pasang sepatu harganya 3000000, terus diskonnya juga sudah diketahui 15% 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S2 : tidak 

P   : bagian mana? 

S2 : emmm . . . yaa itu tadi harga per pasang sepatu sebelum diskon harganya 

300000, diskonnya sudah diketahui 15%, yaa tinggal mencari harga per 

pasang sepatunya 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S2 : emm . . . sebelumnya sudah pernah dapat soal seperti ini tapi soalnya itu eee . 

. . ada penjelasannya diskon sebesar 15% untuk sepasang sepatu gitu, 

P : dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu, kamu mau mencari apa? 

S2 : emmm . . . disini  kan ditanya berapa harga setiap pasang sepatu jadi untuk 

mengetahui harga tiap pasang sepatu itu eee . . . harga sepatu itu dikali diskon 

15% , nah lalu ketemu diskon kan 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S2 : emmm . . . tadi kan 2 pasang sepatu 600000 dapat diskon 15%  ditanya harga 

setiap pasang, ee. . . diskon untuk 1 pasang sepatu itu kan 15% , 15 per 100 

dikali 300000, itu harga 1 pasang sepatu, jadi diskonnya 45000 untuk 1 

pasang sepatu. Nah jadi harga 1 sepasang sepatu itu kan harga normalnya tadi 

300000 



P   : terus gimana? 

S2 : kan sepatunya kan 2 pasang harganya 600000 , berarti kalau sepasang 

harganya 300000, nah 300000 dikurangi diskonnya 45000, jadi harganya 

setelah didiskon 225000 

P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S2 : iyaa saya cek lagi. 

P   : caranya gimana? 

S2 : eee . . . itu tadi cara mencari diskonnya 15%, 15 per 100 dikali 300000, 

apakah pekalian itu sudah benar apa belum, saya cek lagi gitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hari/Tanggal   : Selasa, 15 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : diskon, tara, bruto, netto (soal nomor 4) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S2 : Subjek 2 

 

P   : dari soal nomor 4 berapa kali kamu membaca soal ? 

S2 : sekali tok.   

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S2 : paham. 

P   : apa yang membuat kamu paham? 

S2 : yaa menurut saya karena soalnya memang mudah. 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S2 : tidak. 

P   : bagian mana? 

S2 : emmm . . . kan menurut saya soal ini gampang kan udah diketahui nettonya, 

diketahui taranya, tinggal nyari brutonya, gitu. 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S2 : sudah pernah. 

P : dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu, kamu mau mencari apa? 

S2 : emmm . . . kan udah diketahui nettonya, udah diketahui tara, yang ditanya 

berat keseluruhan, tinggal menjumlahkan aja 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S2 : nettonya 50 kg terus berat karungnya berarti tara 300 gram, 300 gram itu eee . 

. . 0,3 kg, nah ditanya berat keseluruhan kantong semen beserta isinya, berarti 

kan yang ditanya bruto, bruto netto ditambah tara, nettonya 50 kg taranya 0,3 

kg, jadi brutonya 50,3 kg 

P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S2 : iyaa saya cek lagi. 

P   : caranya gimana? 



S2 : emm . . . saya cek tadi penjumlahannya kayak taranya kan 300 gram itu ada 

berapa kg, emm . . . takutnya ada kesalahan mengubah bentuk gram ke 

kilogramnya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Transkrip Wawancara Subjek 3 

Hari/Tanggal   : Selasa, 16 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : harga jual, harga beli dan untung (soal nomor 1) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S3 : Subjek 3 

 

P   : berapa kali kamu membaca soal nomor 1 ini? 

S3 : 2 kali 

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S3 : sedikit paham 

P   : apa yang membuat kamu sedikit paham paham? 

S3 : emmm . . . saya nggak tau kodi itu berapa buah terus dijadikan lusin juga, 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S3 : iyaa 

P   : bagian mana? 

S3 : emmm . . . yaa itu tadi kodi berapa buah, terus dijadiin lusin 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S3 : belum kayakke 

P : misal jawabanmu saya tutup, dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu apa? 

S3 : emmm . . . kan harusnya kodi jadi buah terus jadi lusin, abis itu mencari 

keuntungannya  

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S3 : kan dari 3 kodi diubah menjadi buah dulu, 1 kodi itu tak buat 10 buah, saya 

nggak tau mbak, terus 3 dikali 10 ada 30 buah, jadi  3 kodi ada 2,5 lusin, 

harga belinya kan 700000 per kodi, jadi 3 kali 700000 sama dengan 2100000, 

P   : abis itu mencari apa? 

S3 : mencari harga jual 500000 dikali 2,5 lusin sama dengan 1250000 

P   : setelah itu gimana? 

S3 : harga jual dikurangi harga beli,  harga  jualnya 1250000 dikurangi harga beli 

2100000 sama dengan kok negatif yaa, 850000, salah ini mbak, 

P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 



S3 : iyaa saya cek kembali 

P   : caranya gimana? 

S3 : saya cek lagi, kayakke salah tadi mbak, soalnya lupa kodi berapa buah, yaa 

salah sayaa cek lagi mbak perkalian, pengurangan, gitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hari/Tanggal   : Selasa, 16 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : harga jual, harga beli dan untung (soal nomor 2) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S3 : Subjek 3 

 

P   : dari soal nomor 2 berapa kali kamu membaca ? 

S3 : 2 kali 

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S3 :  paham 

P   : apa yang membuat kamu paham? 

S3 : eee . . . karena sudah diketahui harga belinya, terus harga jualnya, 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S3 :  tidak 

P   : bagian mana? 

S3 : eeee . . . kan harga jualnya sudah ada, harga belinya juga, tinggal mencari 

keuntungan sama persentasenyaa, 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S3 : sudah 

P   : seperti apa? 

S3 : yaa . . . itu kayak mencari persen untung 

P : misal jawabanmu saya tutup, dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu apa? 

S3 : emmm . . . kan ditanya persentase untungnya, nah itu sebelum mencari 

persentase keuntungan kan pasti dicari dulu berapa untungnya baru tahu 

berapa persentase keuntungan pak selamet 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S3 : emmm . . . kan harga belinya  2000000, terus harga jualnya 2400000, ditanya 

persentase keuntungannya, cari keuntungannya dulu 2400000 dikurangi 

2000000 jadi keuntungan 400000. 

P   : abis itu mencari apa? 

S3 : mencari persentasenya, 400000 per 2000000 dikali 100% jadi persentasenya 

adalah 20% 



P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S3 : iyaa saya cek. 

P   : caranya gimana? 

S3 : eee . . . saya cek satu per satu apa sudah benar dalam pengurangan dan 

pembagiannya, gitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hari/Tanggal   : Selasa, 16 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : diskon, tara, bruto, netto (soal nomor 3) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S3 : Subjek 3 

 

P   : dari soal nomor 3 berapa kali kamu membaca soal ? 

S3 : 2 kali 

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S3 : paham 

P   : apa yang membuat kamu paham? 

S3 : emm . . . karena kan disini eee . . . harga 2 pasang sepatu 600000, terus 

diskonnya juga sudah diketahui 15% 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S3 : tidak 

P   : bagian mana? 

S3 : emmm . . . yaa itu tadi harga sepasang sepatu sebelum diskon harganya 

600000, diskonnya sudah diketahui 15%, yaa tinggal mencari harga 

sepatunyaa to mbak 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S3 : emm . . . sebelumnya sudah pernah dapat soal seperti ini tapi soalnya diskon 

sebesar 15% untuk sepasang sepatu gitu, 

P : dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu, kamu mau mencari apa? 

S3 : emmm . . . disini  kan ditanya berapa harga setiap pasang sepatu jadi untuk 

mengetahui harga tiap pasang sepatu itu eee . . . harga sepatu itu dikali diskon 

15% , ketemu diskonnya sepatu kan 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S3 : emmm . . . tadi kan 2 pasang sepatu 600000 dapat diskon 15%  ditanya harga 

setiap pasang, ee. . . diskon untuk 2 pasang sepatu itu kan 15% , 15 per 100 

dikali 600000, itu harga 2 pasang sepatu, jadi diskonnya 90000 itu harga 2 

pasang sepatu, 

P   : terus gimana?  



S3 : kan sepatunya kan 2 pasang harganya 600000 , diskonnya 90000 jadi yaa 

600000 dikurangi 90000 sama dengan 510000 

P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S3 : iyaa saya cek. 

P   : caranya gimana? 

S3 : emm . . . apa perkaliannya sudah benar, terus pengurangannya, terus yang 

saya ketahui itu apa benar atau tidak, gitu 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hari/Tanggal   : Selasa, 16 April 2016 

Waktu    : 19.00 – 20.30 WIB 

Konten Matematika  : diskon, tara, bruto, netto (soal nomor 4) 

 

Keterangan : 

P   : Penulis 

S3 : Subjek 3 

 

P   : dari soal nomor 4 berapa kali kamu membaca soal ? 

S3 : 1 kali  

P   : apa kamu paham mengenai soal tersebut? 

S3 : paham. 

P   : apa yang membuat kamu paham? 

S3 : yaa memang mudah dipahami 

P   : apa kamu mengalami kesulitan? 

S3 : tidak. 

P   : bagian mana? 

S3 : emmm . . . kan soal ini gampang kan udah diketahui nettonya, diketahui tara, 

tinggal nyari brutonya, gitu. 

P   : apa sebelumnya kamu sudah mendapatkan soal seperti ini? 

S3 : sudah pernah. 

P : dari soal itu bayangan kamu tentang soal itu, kamu mau mencari apa? 

S3 : emmm . . . kan udah diketahui nettonya, udah diketahui tara, yang ditanya 

berat keseluruhan, tinggal menjumlahkan netto ditambah tara 

P   : bagaimana cara kamu dalam menyelsaikan soal tersebut? 

S3 : nettonya 50 kg terus berat karungnya berarti tara 300 gram, 300 gram itu 

emm . . . 0,3 kg, kan ditanya berat keseluruhan kantong semen beserta isinya 

kan, berarti kan yang ditanya bruto, bruto itu netto ditambah tara, netto 50 kg 

tara 0,3 kg, terus 50 ditambah 0,3 jadi brutonya 50,3 kg 

P   : apa kamu tadi mengecek kembali jawaban kamu? 

S3 : iyaa 

P   : caranya gimana? 



S3 : emm . . . kan saya cek tadi penjumlahannya kayak tara kan 300 gram itu ada 

berapa kg kan, terus yang saya ketahui juga apa sudah benar apa belum, gitu 

sih 

 


