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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada tahap apa siswa mampu menyelesaikan soal cerita berdasarkan 

tahapan Polya. Subjek pada penelitian ini sebanyak 4 siswa kelas VII SMP Kristen Satya Wacana. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diambil dengan menggunakan metode tes dan wawancara. Pada 

penelitian ini soal yang digunakan sebanyak 3 soal cerita materi Irisan dan Gabungan. Pengambilan subjek diambil 

berdasarkan tahapan yang mampu dilakukan oleh subjek. Hasil penelitian menunjukan bahwa Subjek WK mampu 

menyelesaikan soal nomor 1,2 dan 3 pada tahap memahami masalah, subjek JA mampu menyelesaikan soal nomor 1 

pada tahap memahami masalah, menyusun rencana, dan penyelesaian. Sedangkan untuk nomor 2 dan 3 subjek 

mampu menyelesaikan pada tahap memahami masalah, menyusun rencana, penyelesaian dan pengecekan kembali. 

Subjek AR mampu menyelesaiakan soal nomor 1,2 dan 3 pada tahap memahami masalah, dan menyusun rencana. 

Subjek MW mampu menyelesaikan soal nomor 1 pada tahap memahami masalah, dan menyusun rencana sedangkan 

soal nomor 2,3 pada tahap memahami rencana, menyusun rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana, dan 

memeriksa kembali.  

 

Kata kunci: Himpunan, Soal Cerita dan Tahapan Polya  

 

1. PENDAHULUAN  

Matematika adalah salah satu ilmu penting untuk dikuasai, karena matematika dapat 

diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dikehidupan sehari-hari. 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentu saja tidak semua permasalahan matematis, 

namun matematika mempunyai peran yang sentral dalam menjawab permasalahan keseharian 

tersebut, Suherman (2003). Tidak dapat dipungkuri bahwa matematika sangat dibutuhkan didalam 

kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian Trend in Internasional Mathematics and Science Study 

(TIMSS) dan Program for Internasional Assessment of Student (PISA) dibidang matematika, 

siswa Indonesia belum mampu menyelesaikan soal cerita. Seperti yang dinyatakan oleh Strategic 

Review (2011) berdasarkan hasil PISA yang diwakili oleh siswa berumur 15 tahun, setengah dari 

siswa Indonesia hanya mencapai skor dibawah level satu dalam matematika dan tidak ada 

mencapai level lima atau enam dimana level tersebut mengukur kreativitas, dan penalaran 

kompleks. 

Hal serupa juga terjadi pada siswa kelas VII B SMP Kristen Satya Wacana dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi Irisan dan Gabungan, dari 25 siswa hanya 8 siswa 

yang mampu mengubah soal cerita ke model matematika dan 8 siswa ini mampu menjawab 

dengan benar, 5 siswa langsung memberikan hasil dengan menjawab benar, sedangkan 12 siswa 

tidak mampu mengubah soal cerita menjadi model matematika dan jawaban mereka salah. Tidak 

hanya itu pada tes akhir semester siswa kelas VII B SMP Kristen Satya Wacana pada materi Irisan 

dan Gabungan terlihat jelas bahwa siswa-siswi dalam menjawab soal soal cerita tidak mampu 

mengubah soal cerita menjadi model matematika. Hanya 5 siswa dari 25 siswa yang dapat 

mengubah soal cerita menjadi model matematika, dan tidak ada satu siswa yang menjawab benar 

soal cerita pada materi Irisan dan Gabungan. Dalam menyelesaiakan soal cerita perlu adanya 

tahap-tahap penting yang harus dilalui. 
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Menurut Goerge Polya ada tahapan yang harus dilalui siswa ketika akan menyelesaikan 

soal cerita matematika. Tahapan-tahapan itu ialah memahami masalah (See), menyusun rencana 

(Plan), melaksanakan rencana (Do), dan memeriksa kembali (Check). Keempat tahapan ini 

dibahas dalam buku Polya yang berjudul “How to Solve It”. Menurut Sukayasa (2012) terhadap 

tahap-tahap dalam proses penyelesaian soal cerita yang dikemukakan Polya cukup sederhana, 

aktivitas dalam tahapan setiap langkah cukup jelas, serta tahap-tahap yang harus dilalui siswa 

kerap kali digunakan dalam menyelesaikan soal cerita.  

Beberapa penelitian juga menujukan bahwa, tahapan-tahapan Polya baik diterapkan didalam 

menyelesaikan soal cerita matematika, seperti penelitian yang di lakukan oleh Bekti, Tri (2014) 

dengan judul penelitian “Profil Pemecahan Masalah Berbentuk Open-Ended Berdasarkan Tahapan 

Polya Siswa SMP Negeri 5 Salatiga Dalam Materi Lingkaran. Dengan hasil penelitian yaitu, siswa 

yang berkategori tinggi sampai dengan sedang mampu melakukan tahapan memahami masalah, 

menyusun rencana, melaksanakan rencana, dengan baik tetapi belum melakukan tahapan  

pengecekan kembali. Sedangkan pada siswa berkategorikan rendah tidak menggunakan tahapan 

Polya pada saat mengerjakan soal cerita.  

2. LANDASAN TEORITIS 

2.1 Hakekat Matematika  

Abdurahman (2012), mendefinisikan matematika sebagai suatu cara untuk menemukan 

suatu jawaban terhadap masalah yang dihadapi oleh manusia adalah memikirkan diri manusia itu 

sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan-hubungan. Selain itu, Mujis (2008), 

mengemukakan bahwa matematika sebagai kendaraan utama untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir logis, keterampilan kognitif yang lebih tinggi serta memainkan peran penting di sejumlah 

bidang lain seperti fisika, teknik, dan statistika. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Uno (2010), mendefinisikan matematika sebagai suatu 

bidang ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai 

persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis, dan kontruksi, generalitas dan 

individualitas, serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, geometri dan 

analisis. Sedangkan Wijaya (2012), berpendapat bahwa matematika bukan hanya sekedar "ilmu 

tentang" melainkan matematika merupakan "ilmu untuk" atau "science for".  

2.2 Soal Cerita Matematika  

Soal cerita merupakan permasalahan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat bermakna dan 

mudah dipahami, Wijaya (2008). Menurut Ashlock (1983) soal cerita merupakan soal yang dapat 

disajikan dalam bentuk tulisan, soal cerita berupa sebuah kalimat yang mengilustrasikan kegiatan 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Seojadi dalam Muklis (1990), menyatakan bahwa salah 

satu bahan ajar yang dapat menunjukan suatu penalaran matematika adalah proses penyelesaian 

soal cerita, seperti:  masalah yang diketahui dalam soal, apa yang ditanyakan atau yang dicari, 

operasi dan simbol apa saja yang terlibat dalam soal itu, model matematika manakah yang didapat 

mewakili soal itu, dan apa yang telah dikuasai yang perlu di gunakan. Sedangkan menurut Raharjo 

dan Astuti (2011) bahwa soal cerita yang terdapat dalam matematika merupakan persoalan-

persoalan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang 

dapat dicari penyelesaiannya dengan menggunakan kalimat matematika. Kalimat matematika yang 

dimaksud dalam penyataan tersebut adalah kalimat matematika yang memuat operasi-operasi 

hitung bilangan. 

Menurut Suherman (2003) untuk menyelesaikan soal matematika diperlukan cara heuristic. 

Maksud dari heuristic adalah menggunakan cara-cara yang berhubungan dengan penemuan, 

dimana penyelesaian permasalahan (soal cerita) secara heuristic menunjukkan pemikiran 



seseorang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Agar soal-soal cerita dapat diselesaikan 

dengan lebih mudah oleh siswa, maka perlu pentahapan atau langkah-langkah yang jelas dalam 

penyelesaian soal cerrita. Menurut Gorge Polya (1957), didalam siswa menyelesaiakan soal cerita 

siswa harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang dimaksud ialah Memahami masalah (See), 

menyusun rencana (Plan), melaksanakan rencana (Do), dan menguji jawaban (Check).  

2.3  Tahapan Polya  

Pada tahun 1940 Polya mengarang buku yang berjudul How to Solve It yang ditulis dalam 

bahasa Jerman.  Berikut ini tahapan pemecahan masalah berdasarkan teori Polya dalam buku How 

to Solve It, yaitu: 

a. Memahami masalah (See) 

Pada tahap memahami masalah yang harus dilakukan adalah membaca soal terlebih dahulu, 

mencari data yang diketahui, mencari data yang tidak diketahui dalam soal, bagaimana kondisi 

soal, apakah kondisi yang diberikan sudah cukup untuk mencari yang ditanya, apakah kondisi itu 

berlebihan atau bertentangan dengan yang akan dicari.  

b. Menyusun rencana pemecahan masalah (Plan) 

Setelah memahami permasalahan atau soal, perlu adanya penyusunan rencana untuk memecahkan 

masalah. Dalam menyusun rencana pemecahan masalah yang perlu diperhatikan adalah: carilah 

hubungan antara data yang diperoleh dengan data yang tidak diketahui yang memungkinkan anda 

untuk menghitung data yang tidak diketahui. Perhatikan sudah pernahkan anda melihat soal ini 

sebelumnya, atau pernakah anda melihat soal yang sama dalam bentuk lain, teori mana yang dapat 

digunakan dalam masalah ini. 

c. Melaksanakan rencana pemecahan (Do) 

Setelah melewati tahap perencanaan pemecahan masalah, tahap selanjutnya ialah melaksanakan 

rencana pemecahan masalah yang perlu dilakukan yaitu memeriksa tiap langkah dalam rencana 

dan menuliskannya secara detail untuk memastikan bahwa tiap langkah sudah benar dan gunakan 

metode yang sudah pernah di ajarkan. 

d. Memeriksa kembali (Check) 

Setelah melewati tahap pelaksanaan rencana pemecahan, tahap selanjutnya ialah pelaksanakan 

pemeriksaan kembali hasil yang sudah diperoleh. Dapat dengan menguji solusi yang telah 

digunakan, mengkritisi hasilnya. Pada tahap ini bisa menggunakan Gambar atau diagram dalam 

memeriksa jawaban. 

 Sutrisno dalam Bekti (2014), menyajikan indikator yang dapat dijadikan pedoman dalam 

mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan penjabaran seperti Tabel 2.1  

 
Tabel 2.1 

Indikator Penyelesaian Soal Cerita Matematika 

Tahap Kemampuan Indikator 

Memahami 

masalah 
 Kemampuan siswa dalam menerima informasi yang 

ada pada soal.  

 Kemampuan siswa dalam memilih informasi 

menjadi informasi penting dan tidak penting. 

 menentukan syarat cukup (hal-hal yang diketahui) 

dan syarat perlu (hal-hal yang ditanyakan). 

 menentukan apakah syarat cukup tersebut sudah 

memenuhi untuk menjawab syarat perlu.   

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 

 menentukan keterkaitan antara informasi yang ada 

pada soal.  

 menentukan syarat lain yang tidak diketahui pada 

soal seperti rumus atau informasi lainnya; jika 

ada.  

 menggunakan semua informasi penting pada soal.  

 merencanakan penyelesaian atau pemecahan 

masalah.  



3.  METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alamiah, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive sampling, pemilihan subjek diambil berdasarkan tahapan yang 

mmpu dilakukan oleh subjek. Teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiyono, 2011). Subjek dalam penelitian ini adalah 4 siswa kelas VII B SMP 

Kristen Satya Wacana. Soal yang diberikan kepada subjek seperti yang tersaji pada tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1 

Instrumen Soal Tes Irisan dan Gabungan Himpunan 

 
Indikator Bentuk soal  Nomor 

soal 

Menggunakan 

kardinalitas untuk 

menyelesaikan soal 

cerita 

Di kantin sekolah SMP Karang Turi terdapat 40 siswa sedang membeli makanan kecil, 

yaitu asinan, dan combro. Ternyata terdapat 24 siswa membeli tahu bakso dan arem-

arem, 27 siswa membeli arem-arem serta 3 siswa tidak membeli tahu bakso dan arem-

arem. 

a. Berapa banyak siswa yang hanya membeli tahu bakso?  

b. Berapa banyak siswa yang hanya membeli arem-arem ?  

 

    1 

Banyak siswa kelas VII A 50 orang. Siswa kelas VII ingin menentukan kesukaan 

olahraga pada siswa kelas VII. Dari pengambilan data diperoleh bahwa 22 siswa 

menyukai bermain bulu tangkis, 15 siswa menyukai sepak bola, dan 9 siswa suka bulu 

tangkis dan sepak bola. Tentukan banyak siswa yang tidak suka olahraga bulu tangkis 

dan sepak bola.  

 

    2 

Sebuah lembaga penelitian meneliti makanan ringan yang dikonsumi anak-anak. Dari 

hasil penelitian, diperoleh data 18 merek mengandung zat pewarna sintetik, 24 merek 

mengandung penyedap rasa buatan, dan 10 merek mengandung kedua zat tersebut. 

Jika ada 9 merek tidak mengandung zat pewarna sintetik maupun penyedap rasa 

buatan, berapa banyak merek makanan ringan yang diteliti oleh lembaga penelitian 

tersebut? 

   3 

Tes dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul 10.00 - 11.30. Hasil tes siswa 

dikelompokan ke dalam empat tahapan sesuai dengan teori Polya, yaitu memahami masalah, 

menyusun rencana pemecahan, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali.  

 

 

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Setelah dilakukannya tes, dilakukan analisis terhadap hasil tes tertulis subjek berdasarkan 

hasil tes 4 subjek yang berinisial WK, JA, AR, dan MW. Adapun kriteria subjek yang diambil 

masalah.   

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

 Kemampuan siswa dalam merencanakan tahapan-

tahapan penyelesaian soal cerita secara benar. 

 kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

 menggunakan tahapan-tahapan secara teratur.  

 Siswa terampil menggunakan algoritma dan 

ketepatan menjawab soal.   

Memeriksa 

kembali 
 Kemampuan siswa dalam meyakini kebenaran dari 

solusi masalah tersebut (dengan melihat kelemahan 

dari solusi yang didapatkan, seperti tahapan-tahapan 

yang tidak benar).  

 kemampuan siswa dalam menerapkan metode 

penyelesaian yang telah dilakukan terhadap masalah 

lainnya.  

 meyakini kebenaran dari solusi masalah tersebut 

(dengan melihat kelemahan dari solusi yang 

didapatkan, seperti tahapan-tahapan yang tidak 

benar). 

 menentukan keterkaitan antara metode atau 

pemecahan masalah yang digunakan untuk 

diterapkan pada masalah lainnya.   



berdasarkan tahapan yang mampu dilakukan subjek ketika mengerjakan soal cerita Irisan dan 

Gabungan. Adapun hasil analisis tes yang diperoleh seperti yang disajikan dalam tabel 4.1. 
 

Tabel 4.1 

Tahapan Polya Yang Dilalui Subjek 

 

Butir Soal 

 

Tahapan Polya Setiap Subyek 

WK JA AR MW 

1 1 1,2, 3 1,2 1,2 

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

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

Keterangan: 1. Tahapan memahami Masalah 

2. Tahapan menyusun Rencana 

      3. Tahapan melaksanakan Rencana 

4. Tahapan mengecek Kembali 

Setalah dilakukannya analisis terhadap hasil pekerjaan siswa, selanjutnya dilakukan 

wawancara kepada 4 subjek guna mengetahui lebih dalam lagi mengenai jawaban siswa secara 

lisan. 

A. Subjek WK  

1. Soal nomor 1 subjek WK sampai pada tahap memahami masalah  

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan seperti yang tersaji pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1: Hasil Pekerjaan Subjek WK Pada Tahap Memahami Masalah 

 

 Untuk lebih lanjut dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama subjek WK, subjek mampu menyebutkan apa yang 

diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk menjawab pertanyaan sehingga 

subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. Berdasarkan hasil tes tertulis subjek 

WK menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2: Hasil Tes Tertulis Subjek WK Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis pada Gambar 4.2, subjek WK belum mampu melewati 

tahapan rencana penyelesaian. Hal ini ini didukung dengan hasil wawancara subjek yang tidak 



mampu menjelaskan pengetahuan apa yang subjek gunakan. Alasan subjek menggunakan 

pengetahuan tersebut, dan subjek tidak mampu membuat kaitan antara yang diketahui dan yang 

ditanyakan, serta subjek tidak mampu menguraikan langkah-langkah yang akan subjek gunakan. 

Selain itu pada tes tertulis subjek WK tidak melanjutkan ke tahap penyelesaian dan pengecekan 

kembali. Berdasarkan hasil wawancara subjek WK mengkonfirmasi bahwa subjek tidak mengerti 

apa yang akan di tuliskan pada tahap penyelesaian dan pengecekan kembali, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa subjek WK hanya melewati tahapan memahami masalah.  

2. Soal nomor 2 subjek WK sampai pada tahap memahami masalah  

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan, seperti yang tersaji pada Gambar 4.3. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3: Hasil Tes Tertulis Subjek WK Pada Tahap Memahami Masalah 

 

 Untuk lebih lanjut dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama subjek WK, subjek mampu menyebutkan apa yang 

diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk menjawab pertanyaan sehingga 

subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. Berdasarkan hasil tes tertulis subjek 

WK menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

  
Gambar 4.4: Hasil Tes Tertulis Subjek Wk Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis pada Gambar 4.4, subjek WK belum mampu melewati 

tahapan rencana penyelesaian. Hal ini ini didukung dengan hasil wawancara, subjek tidak mampu 

menjelasakan pengetahuan yang subjek gunakan, penggunaan semua informasi yang ada pada 

soal, membuat kaitan antara yang diketahui dan ditanyakan, serta tidak mampu menguraikan 

langkah-langkah yang akan subjek gunakan dalam menyelesaikan soal cerita dan tidak mampu 

menjelaskan rencana yang subjek buat dalam tahapan rencana penyelesaian. Selain itu pada tes 

tertulis subjek WK tidak melanjutkan ke tahap penyelesaian dan pengecekan kembali. 

Berdasarkan hasil wawancara subjek WK mengkonfirmasi bahwa subjek tidak mengerti apa yang 

akan di tuliskan pada tahap penyelesaian dan pengecekan kembali, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa subjek WK hanya melewati tahapan memahami masalah. 

3. Soal nomor 3 subjek WK sampai pada tahap memahami masalah  

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 



 

 
Gambar 4.5: Hasil Tes Tertulis Subjek WK Pada Tahap Memahami Masalah 

 Untuk lebih lanjut dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama subjek WK, subjek mampu menyebutkan apa yang 

diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk menjawab pertanyaan sehingga 

subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. Berdasarkan hasil tes tertulis subjek 

WK menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada Gambar 4.6.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6: Hasil Tes Tertulis Subjek WK Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis pada Gambar 4.6, WK belum mampu melewati tahapan 

rencana penyelesaian. Hal ini ini didukung dengan hasil wawancara dimana subjek tidak mampu 

menjelaskan pengetahuan yang subjek gunakan, penggunaan semua informasi yang ada pada soal, 

membuat kaitan antara yang diketahui dan ditanyakan, serta tidak mampu menguraikan langkah-

langkah yang akan subjek gunakan dalam menyelesaikan soal cerita. Tidak mampu menjelaskan 

rencana yang subjek buat dalam tahapan rencana penyelesaian. Selain itu pada tes tertulis subjek 

WK tidak melanjutkan ke tahap penyelesaian dan pengecekan kembali. Berdasarkan hasil 

wawancara subjek WK mengkonfirmasi bahwa subjek tidak mengerti apa yang akan di tuliskan 

pada tahap penyelesaian dan pengecekan kembali, sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek WK 

hanya melewati tahapan memahami masalah. 

B. Subjek JA 

1. Soal nomor 1 subjek JA sampai pada tahap penyelesaian 
 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek belum menuliskan apa yang diketahui 

secara keseluruhan namun menuliskan apa yg di tanyakan dalam soal dengan benar, sebagaimana 

terlihat pada Gambar 4.7. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.7: Hasil Tes Tertulis JA Pada Tahap Memahami Masalah 

 

 Namun berdasarkan hasil wawancara, subjek JA dapat menentukan apa yang diketahui, apa 

yang ditanyakan pada soal dengan benar, dan kecukupan syarat untuk menyelesaikan soal. Dengan 

demikian subjek JA dapat dikatakan telah melalui tahapan memahami masalah. Berdasarkan hasil 

tes tertulis subjek JA menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada 

Gambar 4.8.  

 

 
 

 



 

 

Gambar 4.8: Hasil Tes Tertulis Subjek JA Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 Hasil tes tertulis Subjek JA menuliskan rumus pada rencana penyelesaian serta membuat 

diagram Venn. Berdasarkan hasil wawancara, subjek JA mampu menjelaskan pengetahuan yang 

subjek gunakan dan sesuai dengan hasil tes tertulis subjek, menjelaskan alasan subjek memilih 

pengetahuan tersebut, menjelaskan penggunaan semua informasi serta subjek JA mampu 

menguraikan langkah yang akan subjek gunakan pada tahap penyelesaian. Pada tes tertulis Subjek 

JA menuliskan cara subjek dalam penyelesaian seperti yang tersaji pada Gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9: Hasil Tes Tertulis Subjek JA Pada Tahap Penyelesaian 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek JA mampu menyelesaiakan soal dengan jawaban 

benar. Hal ini didukung dengan hasil wawancara subjek JA mampu menjelaskan ketersesuaian 

langkah-langkah pada rencana penyelesaian dan menggunakan langkah-langkah yang benar dalam 

menjawab. Namun subjek JA belum membuat pengecekan kembali terhadap jawabannya, karena 

subjek masih bingung untuk pengecekan jawaban pada soal nomor satu, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa subjek JA mampu menyelesaikan soal nomor satu sampai pada tahap 

penyelesaian.  

2. Soal nomor 2 subjek JA sampai pada tahap pengecekan kembali 

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.10. 

 

 

 

 

 
Gambar 4.10: Hasil Tes Tertulis Subjek JA Pada Tahap Memahami Masalah 

  

 Hal ini juga didukung pada hasil wawancara bersama subjek JA, subjek mampu 

menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk 

menjawab pertanyaan sehingga subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek JA menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti 

yang terlihat pada Gambar 4.11. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.11: Hasil Tes Tertulis Subjek JA Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek JA menuliskan rumus pada rencana penyelesaian 

namun rumus yang subjek tuliskan masih ada kekeliruan. Selanjutnya dilakukan wawancara untuk 



mengkonfirmasi jawaban subjek. Berdasarkan hasil wawancara subjek mampu menjelaskan 

pengetahuan apa yang digunakan, alasan memilih pengetahuan tersebut, penggunaan semua 

informasi, membuat kaitan antara yang diketahui dan yang ditanyakan, serta mampu menguraikan 

langkah-langkahnya. Subjek JA juga menuliskan cara subjek dalam penyelesaian seperti yang 

tersaji pada Gambar 4.12. 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.12: Hasil Tes Tertulis Subjek JA Pada Tahap Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis, Subjek JA salah dalam perhitungan. Selanjutnya dilakukan 

wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek JA. Berdasarkan hasil wawancara subjek 

memberikan jawaban yang benar, dengan cara yang benar sesuai pada tahap rencana penyelesaian. 

Subjek JA juga menuliskan cara subjek dalam pengecekan kembali seperti yang tersaji pada 

Gambar 4.13. 

 

 

 

 

 
Gambar 4.13: Hasil Tes Tertullis Subjek JA Pada Tahap Pengecekan Kembali 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis subjek JA, subjek sudah benar dalam melakukan pengecekan 

kembali dan jawaban akhir subjek sudah benar. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara subjek 

yang mengatakan subjek JA yakin terhadap jawabannya dan mampu menjelaskan cara subjek 

dalam melakukan pengecekan, sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek JA mampu 

mencapaipengecekan kembali untuk soal nomor 2.  

3. Soal nomor 3 subjek JA sampai pada tahap pengecekan kembali  

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang diketahui dan 

yang ditanyakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.14.  

 

 

 

 

 
Gambar 4.14: Hasil Tes Tertulis Subjek JA Pada Tahap Memahami Masalah 

 

 Hal ini juga didukung pada hasil wawancara bersama subjek JA, subjek mampu 

menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk 

menjawab pertanyaan sehingga subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. 

Berdasarkan hasil tes tertulis, subjek JA menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti 

yang terlihat pada Gambar 4.15.   

 

 



 

 
Gambar 4.15: Hasil Tes Tertulis Subjek JA Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek JA menuliskan rumus pada rencana penyelesaian, 

namun rumus yang subjek tuliskan kurang tepat, sehingga dilakukan wawancara untuk 

mengkonfirmasi jawaban subjek. Berdasarkan hasil wawancara subjek mampu menjelaskan 

pengetahuan yang digunakan, alasan memilih pengetahuan, menjelaskan hubungan antara yang 

diketahui dan yang ditanyakan, serta mampu menguraikan langkah-langkah yang benar. Subjek JA 

juga menuliskan pada tahap penyelesaian seperti yang tersaji pada Gambar 4.16. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.16: Hasil Tes Tertulis Subjek Pada Tahap Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek JA melakukan tahap penyelesaian dengan baik, 

selanjutnya dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek JA. Berdasarkan hasil 

wawancara subjek JA mampu menjelasakan langkah-langkah sesuai dengan yang direncanakan 

dengan benar. Subjek JA juga menuliskan cara subjek dalam pengecekan kembali seperti yang 

tersaji pada Gambar 4.17.  

 

 

 

 

 
Gambar 4.17: Hasil Tes Tertulis Subjek JA Pada Tahap Pengecekan Kembali 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis subjek JA, subjek sudah benar dalam melakukan pengecekan 

kembali dan jawaban akhir subjek sudah benar. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara subjek 

yang mengatakan subjek JA yakin terhadap jawabannya dan mampu menjelaskan cara subjek 

dalam melakukan pengecekan, sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek JA mampu 

menyelesaikan soal pada tahap pengecekan kembali.  

C. Subjek AR  

1. Soal Nomor 1 Sampai Pada Tahap Rencana Penyelesaian  

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek AR menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dalam soal secara sebagaimana terlihat pada Gambar 4.18.  

 
Gambar 4.18: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Memahami Masalah 

 

 Hal ini juga didukung pada hasil wawancara bersama subjek AR, subjek mampu 

menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk 



menjawab pertanyaan sehingga subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek AR menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti 

yang terlihat pada Gambar 4.19.  

 
Gambar 4.19: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek AR membuat pemisalan dalam rencana penyelesaian. 

Selanjutnya di lakukan wawancara, berdasarkan hasil wawancara subjek AR mampu menjelasakan 

syarat cukup dalam menjawab soal, subjek mampu menjelaskan pengetahuan apa yang subjek 

gunakan, alasan dalam memilih pengetahuan tersebut, membuat kaitan, namun subjek hanya bisa 

menguraikan langkah-langkah pada soal 1b, sehingga dapat dikatakan subjek AR mampu lewati 

tahapan rencana penyelesaian namun belum baik. Subjek AR juga menuliskan cara subjek dalam 

penyelesaian seperti yang tersaji pada Gambar 4.20  

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.20: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Penyelesaian 

 

 Selanjutnya dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek, berdasarkan 

hasil wawancara subjek AR tidak mampu menjelaskan ketersesuaian langkah-langkah pada tahap 

rencana penyelesaian, tidak mampu memberikan hasil yang benar. Berdasarkan hasil tertulis 

Subjek AR menuliskan pengecekan kembali seperti yang tersaji pada Gambar 4.21.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.21: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Pengecekan Kembali 

 

 Namun berdasarkan wawancara subjek tidak bisa menjelaskan cara subjek melakukan 

pengecekan terhadap jawabannya, sehingga dapat dikatakan subjek AR melewati tahapan Polya 

pada tahap rencana penyelesaiann  

2. Soal Nomor 2 Sampai Pada Tahap memahami masalah  

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek AR menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dalam soal secara sebagaimana terlihat pada Gambar 4.22 

 

 



 
Gambar 4.22: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Memahami Masalah 

 

 Hal ini juga didukung pada hasil wawancara bersama subjek AR, subjek mampu 

menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk 

menjawab pertanyaan sehingga subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek AR menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti 

yang terlihat pada Gambar 4.23. 

 
Gambar 4.23: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek AR membuat pemisalan dalam rencana penyelesaian. 

Selanjutnya di lakukan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara subjek AR mampu 

menjelasakan pengetahun apa yang digunakan, alasan memilih pengetahuan, penggunaan semua 

informasi, membuat kaitan namun subjek tidak bisa menguraikan langkah-langkah subjek dalam 

menjawab soal sehingga dapat dikatakan bahwa subjek AR tidak mampu melewati tahapan 

rencana penyelesaian. Namun Subjek AR juga menuliskan cara subjek dalam penyelesaian seperti 

yang tersaji pada Gambar 4.24 dan cara subjek dalam melakukan pengecekan kembali seperti yang 

tersaji pada Gambar 4.25. 

 
Gambar 4.24: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Penyelesaian 

 

 
Gambar 4.25: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Pengecekan Kembali 

 

 Berdasarkan hasil wawancara pada tahap penyelesaian subjek tidak mampu menjelaskan 

langkah-langkah yang benar, dan subjek tidak mampu memberikan jawaban yang benar juga. Hal 

ini serupa juga pada tahap pengecekan kembali, subjek tidak mampu menjelasakan bagaimana 



cara subjek melakukan pengecekan, sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek AR hanya 

melewati tahapan memahami masalah untuk nomor 2.  

 

 

3. Soal Nomor 3 Sampai Pada Rencana Penyelesaian  

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek AR menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dalam soal secara tepat sebagaimana terlihat pada Gambar 4.26  

 
Gambar 4.26 Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Memahami Masalah 

 

 Hal ini juga didukung pada hasil wawancara bersama subjek AR, subjek mampu 

menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk 

menjawab pertanyaan sehingga subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek AR menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti 

yang terlihat pada Gambar 4.27. 

 
Gambar 4.27: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek AR hanya membuat pemisalan dalam rencana 

penyelesaian. Selanjutnya di lakukan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara subjek AR 

mampu menjelasakan pengetahuan yang digunakan, syarat memilih pengetahuan tersebut, 

menggunakan semua informasi dan menguraikan langkah-langkahnya. syarat cukup dalam 

menjawab soal, namun subjek tidak bisa menguraikan langkah-langkah subjek dalam menjawab 

soal. Namun Subjek AR juga menuliskan cara subjek dalam penyelesaian seperti yang tersaji pada 

Gambar 4.28 dan cara subjek dalam melakukan pengecekan kembali seperti yang tersaji pada 

Gambar 4.29. 

 
Gambar 4.28: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Penyelesaian 

 

 
Gambar 4.29: Hasil Tes Tertulis Subjek AR Pada Tahap Pengecekan Kembali 



 Berdasarkan hasil wawancara pada tahap penyelesaian subjek tidak mampu menjelaskan 

langkah-langkah yang benar, dan subjek tidak mampu memberikan jawaban yang benar juga. Hal 

ini serupa juga pada tahap pengecekan kembali, subjek tidak mampu menjelasakan bagaimana 

cara subjek melakukan pengecekan, sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek AR hanya 

melewati tahapan rencana penyelesaian pada soal nomor 3. 

 

D. Subjek MW  

1. Soal nomor 1 sampai pada tahap rencana penyelesaian.  

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang ditanyakan dalam 

soal secara tepat sebagaimana terlihat pada Gambar 4.30.  

 

 

 

 

 
Gambar 4.30: Hasil Tes Tertullis Subjek Pada Tahap Memahami Masalah 

 

 Selanjutnya dilakukan wawancara bersama subjek MW, subjek mampu menyebutkan apa 

yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk menjawab pertanyaan 

sehingga subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. Berdasarkan hasil tes 

tertulis subjek MW menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada 

Gambar 4.31. 

 

 

 
 

 

Gambar 4.31: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek MW menggunakan diagram Venn pada rencana 

penyelesaian. Selanjutnya dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek. 

Berdasarkan hasil wawancara subjek mampu menjelaskan rumus yang benar,  membuat kaitan 

antara yang diketahui dan ditanyakan. Subjek MW juga menuliskan cara subjek dalam 

penyelesaian seperti yang tersaji pada Gambar 4.32. 
 

 

 

 

 

 
Gambar 4.32: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek MW hanya membuat diagram Venn dalam tahap 

penyelesaian. Selanjutnya di lakukan wawancara, berdasarkan hasil wawancara subjek MW tidak 

melakukan penyelesaian berdasarkan tahapan rencana penyelesaian, dan tidak mampu 

memberikan langkah-langkah yang benar. Subjek MW juga menuliskan cara subjek melakukan 

pengecekan kembali seperti yang tersaji pada Gambar 4.33. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.33: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Pengecekan Kembali 

 

 Berdasarkan hasil wawancara, subjek tidak mampu menjelaskan cara subjek dalam 

melakukan pengecekan jawaban dan subjek tidak yakin akan jawabannya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa subjek MW mampu menyelesaikan soal nomor 2 sampai tahap penyelesaian. 

2. Soal Nomor 2 Sampai Pada Tahap Pengecekan Kembali  

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang ditanyakan dalam 

soal secara tepat sebagaimana terlihat pada Gambar 4.34. 

 

 

 

 

 
Gambar 4.34: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Memahami Masalah 

 

 Selanjutnya dilakukan wawancara bersama subjek MW, subjek mampu menyebutkan apa 

yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk menjawab pertanyaan 

sehingga subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. Berdasarkan hasil tes 

tertulis subjek MW menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada 

Gambar 4.35. 

 

 

 

 

 
Gambar 4.35: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek MW menggunakan diagram Venn pada tahap rencana 

penyelesaian. Berdasarkan hasil wawancara subjek MW mampu menjelaskan pengetahuan yang 

digunakan, alasan memilih pengetahuan, penggunaan semua informasi, membuat kaitan dan 

menjelaskan langkah-langkah yang digunakan. Subjek MW juga menuliskan cara subjek dalam 

penyelesaian seperti yang tersaji pada Gambar 4.36. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.36: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Penyelesaian 

 



 Berdasarkan hasil tes tertulis pada Gambar 4.36, subjek MW menggambarkan diagram 

venn, selanjutnya dilakukan wawancara kepada subjek MW. Berdasarkan hasil wawancara 

bersama subjek MW, subjek mampu menjelaskan hasil perhitungannya dengan benar, sesuai 

dengan yang direncanakan, dan langkah-langkah yang digunakaan sudah benar. Subjek MW juga 

menuliskan cara subjek dalam melakukan pengecekan jawaban seperti yang tersaji pada Gambar 

4.37.  

 

 

 

 

 
Gambar 4. 37: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Pengecekan Kembali 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis subjek MW, hasilnya berbeda dengan penyelesaian, namun 

ketika diwawancara subjek MW mampu menjelaskan cara subjek dalam melakukan pengecekan 

kembali dan memberi konfirmasi bahwa subjek salah menghitung, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa subjek menyelesaikan soal nomor 2 sampai tahap pengecekan kembali.  

3. Soal Nomor 3 Sampai Pada Tahap Pengecekan Kembali  

 Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang ditanyakan dalam 

soal secara tepat sebagaimana terlihat pada Gambar 4.38. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.38: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Memahami Masalah 

 

 Selanjutnya dilakukan wawancara bersama subjek MW, subjek mampu menyebutkan apa 

yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk menjawab pertanyaan 

sehingga subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. Berdasarkan hasil tes 

tertulis subjek MW menuliskan cara subjek dalam menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada 

Gambar 4.39. 

 

 

 
 

 

Gambar 4.39: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek MW menggunakan diagram Venn dalam tahap 

rencana penyelesaian. Berdasarkan hasil wawancara subjek MW mampu menjelaskan 

pengetahuan yang digunakan, alasan memilih pengetahuan, penggunaan semua informasi, 

membuat kaitan dan menjelaskan langkah-langkah yang digunkan. Subjek MW juga menuliskan 

cara subjek dalam penyelesaian seperti yang tersaji pada Gambar 4.40. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.40: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Penyelesaian 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek MW hanya membuat diagram Venn dalam tahap 

penyelesaian. Selanjutnya di lakukan wawancara, berdasarkan hasil wawancara bersama subjek 

MW, subjek mampu menjelaskan hasil perhitungannya, dengan benar, sesuai dengan yang 

direncanakan, dan langkah-langkah yang digunakaan sudah benar. Subjek MW juga menuliskan 

cara subjek dalam melakukan pengecekan jawaban seperti yang tersaji pada Gambar 4.41.  

 

 

 

 
 

 
Gambar 4.41: Hasil Tes Tertulis Subjek MW Pada Tahap Pengecekan Kembali 

 

 Berdasarkan hasil tes tertulis subjek MW, subjek sudah benar dalam melakukan 

pengecekan kembali dan jawaban akhir subjek sudah benar, hal ini juga didukung dari hasil 

wawancara subjek yang mengatakan subjek MW yakin terhadap jawabannya dan mampu 

menjelaskan cara subjek dalam melakukan pengecekan sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

menyelesaikan soal nomor 3 subjek mampu mencapaipengecekan kembali. 

 Dari pemaparan diatas secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut: Subjek WK, dari 

soal nomor 1, 2 dan 3 setelah dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban, ternyata 

subjek WK hanya mampu melewati tahapan-tahapan Polya sampai pada Tahapan memahami 

masalah. Subjek JT soal nomor 1 berada pada tahapan penyelesaian sedangkan pada soal nomor 2 

dan 3 berada pada tahapan pengecekan kembali. Subjek AR untuk soal nomor 1, 2, dan 3 berada 

pada tahapan rencana penyelesaian. Subjek MW soal nomor 1 mampu mencapairencana 

penyelesaian sedangkan soal nomor 2 dan 3 mampu mencapaipengecekan kembali.   

  

5. KESIMPULAN 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap subjek dalam menyelesaikan soal cerita 

berdasarkan tahapan Polya, mampu mencapai yang berbeda-beda, ada subjek yang mampu 

mencapai memahami masalah, ada subjek yang mampu mencapai rencana penyelesaian, ada 

subjek pada tahap penyelesaian dan ada subjek yang mampu mencapai pengecekan kembali, 

sehingga perlu adanya penerapan tahapan-tahapan Polya dalam menyelesaikan soal cerita. 

Penggunaan tahapan Polya pada penyelesaian soal cerita membiasakan siswa belajar secara 

sistematis, dan berpikir logis dan mempermudah siswa untuk mengevaluasi apakah hasil 

perhitungannya benar atau salah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan 

rekomendasi kepada para pengajar untuk menerapkan tahapan Polya dalam menyelesaikan soal 

cerita.  
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LAMPIRAN 

  



Instrumen tes soal cerita himpunan irisan dan gabungan 

MARI BELAJAR IRISAN DAN GABUNGAN  

 

 

 

 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan! 

2. Kerjakan soal pada kolom yang telah disediakan! 

3. Tidak diperkenankan menggunakan kakulator, membuka buku catatan, buku 

cetak, dan sumber belajar lainnya! 

4. Kerjakan soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu!  

5. Bekerjalah dengan percaya diri dan jujur!  

6. Waktu mengerjakan 90 menit!  

 

1. Di kantin sekolah terdapat 40 siswa sedang membeli makanan. Dikantin sekolah hanya 

menjual tahu bakso dan arem-arem. Ternyata terdapat 24 siswa membeli tahu bakso dan 

arem-arem, 27 siswa membeli arem-arem serta 3 siswa tidak membeli tahu bakso dan arem-

arem.  

 

c. Berapa banyak siswa yang hanya membeli tahu bakso?  

d. Berapa banyak siswa yang hanya membli arem-arem?  

Apa yang diketahui dalam soal Apa yang ditanyakan 

  

  

  

NAMA :  

KELAS :  

NO ABSEN :  



  

  

  

  

 

Rencana Penyelesaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Coba lakukan pengecekan terhadap jawabanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Banyak siswa kelas VII 50 orang. Ketua kelas VII ingin mendata kesukaan siswa-siswi pada 

bidang olahraga. Dari pengambilan data diperoleh bahwa 22 siswa menyukai bermain 

bulutangkis, 15 siswa menyukai sepak bola, dan 9 siswa suka bulutangkis dan sepak bola. 

Tentukan banyak siswa yang tidak suka olahraga bulutangkis dan sepakbola.  

 



Apa yang diketahui dari soal Apa yang ditanyakan 

  

  

  

  

  

  

  

 

Penyelesaian  

 

Rencana Penyelesaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coba lakukan pengecekan terhadap jawabanmu! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Sebuah lembaga penelitian akan meneliti makanan ringan yang dikonsumi anak-anak. Dari 

hasil penelitian, diperoleh data 18 merek mengandung zat pewarna sintetik, 24 merek 

mengandung penyedap rasa buatan, dan 10 merek mengandung kedua zat tersebut. Jika ada 9 

merek tidak mengandung zat pewarna sintetik maupun penyedap rasa buatan, berapa banyak 

merek makanan ringan yang diteliti oleh lembaga penelitian tersebut?  

Apa yang diketahui dari soal Apa yang ditanyakan 

   

  

  

  

  

  

  

Rencana Penyelesaian  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coba lakukan pengecekan terhadap jawabanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran wawancara subjek AR  

Soal nomor 1 

P: untuk soal nomor satu apa yang kamu pahami? 

S: Yang di sekolah ada empat puluh siswa, dua puluh tujuh siswa membeli arem-arem, tiga siswa 

tidak memiliki kedua-duanya. 

P: Sekarang miss Tanya itukan yang tadi kamu pahami, terus yang kamu dapatkan dari soal apa 

dong? 

S: ya tadi itu 

P: Terus apa bedanya yang diketahui sama yang dipahami? 

S: ehm (terdiam) 

P: Apa bedanya? 

S: (terdiam) ga ada mungkin, ga ada bedanya 

P: Jadi gak ada bedanya? Jadi yang dipahami sama yang ditanyakan itu sama? 

S: iya 

P: oke, selanjutnya apa yang mau dicari dalam soal? 

S: yang mau dicari berapa banyak siswa yang hanya membeli tahu bakso dan berapa siswa yang 

membeli arem-arem. 

P: Selanjutnya ini menurut kamu yang diketahui sudah cukup belum untuk menjawab 

pertanyaan? 

S: Sudah 

P: kenapa kok sudah? 

S: ehm (terdiam) karena sudah jelas ada dua puluh empat orang yang membeli tahu bakso dan 

arem-arem 



P: Terus? 

S: kalau yang B sudah jelas karena sudah ada dua puluh empat siswa yang membeli arem-arem 

P: oke selanjutnya ke tahap kedua di tahap penyelesaian. Di tahap ini kamu pakai pengetahuan 

apa? 

S: Pemisalan 

P: ini pemisalannya n(A). n(A) itu apa? 

S: n(A) itu pemisalan untuk yang membeli tahu bakso dan arem-arem 

P: Sekarang miss Tanya kamu tau gak sih artinya n(A) itu apa? 

S: ehm (terdiam) 

P: Tau gak? 

S: nggak (tersenyum)  

P: gak tau, gak ingat waktu diajari tentang himpunan. Kenapa untuk himpunan itu pakainya 

n(A)? kenapa harus pakai n, gak pakai m atau yang lainnya? 

S: ehm, lupa aku miss 

P: oh oke ga papa, selanjutnya kenapa kamu menggunakan pemisalan?  

S: Karena aku lebih mudah memahaminya 

P: terus apakah kamu sudah menggunakan semua informasi yang ada pada soal?  

S: udah 

P: coba dicek dulu apakah sudah semuanya belum digunakan? 

S: oh belum. 

P: Apa yang belum? 

S: masih kurang jumlah semua siswanya 



P: kalau menurut kamu kalau jumlah siswa itu pakai pemisalan apa? 

S: n(S)  

P: n(S) sama dengan berapa?  

S: empat puluh siswa 

P: Oke sekarang kamu bisa gak sih buat kaitan antara yang diketahui sama yang ditanyakan?  

S: ehm (terdiam) 

P: menurut kamu ada gak sih hubungan anatara yang diketahui sama yang ditanyakan? 

S: ada 

P: hubungannya apa? 

S: kan ada dua puluh empat siswa yang membei tahu bakso dan arem-arem. Kan itu yang 

ditanyakan berapa banyak siswa yang membeli tahu bakso, terus ada dua puluh tujuh yang 

membeli arem-arem. Yang ditanyakan berapa siswa yang hanya membeli arem-arem. 

P: Sekarang coba kamu uraikan langkah-langkah untuk menjawab soal, yang satu a dulu ya! 

S: yang ini ya (menunjuk soa satu a). Aku pakai diagram venn ditulis. Yang ditanyakan kan 

berapa banyak siswa yang hanya membeli tahu bakso ditulis dua puluh empat dikurangin dengan 

tiga siswa yang tidak membeli keduanya, hasilnya dua puluh satu sama juga sama yang hanya 

membeli arem-arem dua puluh tujuh dikurangi tiga 

P: gitu? 

S: iya 

P: Oke sekarang miss Tanya, dua puluh tujuh itu apa sih?  

S: Dua puluh tujuh itu siswa yang membeli arem-arem 

P: nah Dua puluh tujuh itu siswa yang membeli arem-arem, terus sedangkan soalnya itu berapa 

banyak siswa yang hanya membeli tahu bakso? Kenapa kok kamu mencari berapa banyak siswa 



yang hanya membeli tahu bakso dikurangi dengan yang tidak membeli tahu bakso dan arem-

arem? Kenapa kayak gitu? 

S: ehm ini kebalik ini miss 

P: kok bisa kebalik? Harusnya gimana dong? 

S: harusnya dua puluh empat yang disini (mnunjuk diagram venn) 

P: dua puluh empat itu apa sih? 

S: dua puluh empat yang membeli tahu bakso dan arem-arem 

P: Harusnya yang beli tahu bakso dan arem-arem itu dimana? (kebali menunjuk diagram venn) 

S: ehm, ditengah  

P: iya harusnya ditengah, terus ini yang beli tahu bakso dan arem-arem dimana? 

S: diluar 

P: Selanjutnya untuk kenapa kamu menulis pengecekan kembali seperti ini? 

S: Karena aku lebih mudah pakai diagram venn 

P: terus kenapa ditengah-tengah malah x? 

S: itu menurutku kalau x ini dicari hasilnya dicari sesuai dengan yang ditengah berarti jawabanku 

sudah selesai. 

P: Oke, makasih ya…. 

 

Soal nomer 2 dan 3 subjek ARGA  

P: untuk soal nomer dua apa sie yang kamu pahami ? 

S: yang aku pahami itu, egh, yang ditanyain aja ya?  

P: yang ditanyain 



S: ow iya, eghh apa ya, (terdiam) pokoknya ini tu kelas 7 ada 50 orang ketua kelasnya itu ingin 

mendata siswa siswa pada bidang olahraga, udah?  

P: itu yang dipahami, sekarang coba kamu sebutin apa aja sie yang kamu dapat dari soal?  

S: ehmmzz, yang aku dapat dari soal itu, eghh, gak tau, (tertawa kecil)  

P: gak tau apa yang kamu dapat dari soal? Ini kamu bisa menuliskan apa yang diketahui? 

(penanya memperlihatnya ke tahap satu yang ditulis oleh subjek) kok gak tau apa yg di dapat 

dari soal?  

S: ow iya (sambil tersenyum) yang aku dapat itu, banyak siswa kelas tujuh 50, 22 siswa 

menyukai bermain bulutangkis, 15 siswa bermain sepak bola, dan 9 siswa suka bulutangkis dan 

sepak bola. 

P: kamu kan udah tahu apa yang diketahui dalam soal, sekarang apa sie yang ditanyain dalam 

soal? 

S: yang ditanyain itu, ditentukan berapa banyak siswa yang tidak suka bulutangkis dan sepak 

bola 

P: terus menurt kamu, informasinya udah cukup belum untuk menjawab pertanyaannya, 

jelaskan! 

S: sudah,  

P: kenapa kok sudah cukup?  

S: soalnya kan udah diketahui, eghh semuanya 

P: selanjutnya ke tahap dua, dalam rencana penyelesaian pengetahuan apa yang kamu gunakan? 

S: eghhh,,, (terdiam) eghh dengan menggunakan himpunan-himpunan.  

P: himpunan gimna? 

S: yah gtu hehhe(tertawa)  

P: gtu gimna (tertawa)  



S: yah dengan menggunakan cara himpunan-himpunan gtu,  

P: disini kan kamu menuliskan n(a) = 22, ini apa dong namanya? (menunjukan hasil kerja subjek 

pada tahap 2)  

S: eghhh( terdiam) apa yah gak tau (kembali tertawa)  

P: kok gaka tau?  

S: (terdiam) eghhh, pemisalan (seperti orang berbisik) 

P: apa?  

S: pemisalan 

P: kenapa kamu pake pemisalan kaya gni?  

S: eghh, lebih mudah dipahami 

P: apakah kamu sudah menggunakan semua informasi untuk menyelesaikan soal ?  

S: yah,,(kembali terdiam) cukup lah cukup  

P: sudah menggunakan semua informasinya belum?  

S: yah, yah hamper semua 

P: kalo hamper semua apa yang belum kmu masukin?  

S: ehmm,, yang aku belum masukin gak ada sie, (tertawa, sedikit ragu sama jawabannya)  

P: ada gak yang belum kamu masukin 

S: (melihat lembar jawaban) banyak siswa belum aku masukin 

P: kenapa belum kamu masukin?  

S: eghh, setau akau yang diamsukin banyak siswa gak dimasukin. (tertawa kecil) 

P: ow gtu, sekarang kamu bisa gak buat kaiatan antra yang diketahui sama yang ditanyakan? Ada 

gak si hubangannya antra yang diketahui sama yang ditanyakan? 

S: eghmzz, (terdiam, kembali melihat soal) eghmm ada 

P: hubungannya apa?  



S: eghh,, (terdiam) apa yah? (terdiam lagi) bingung akau miss (tertawa)  

P: (tertawa) coba dilihat apa hubungannya 

S: (melihat soal) mungkin disni, egh, mungkin disini ada yang egh disni egh ada siswa yang suka 

sepak bola dan bulutangkis, dan yang ditanya yang tidak suka sepakbola dan 

bulutangkis.mungkin 

P: jadi hubungannya 

S: yah yang disini ada yang nyari apa, ada yang suka sepak bola sama bulutangkis, suruh nyari 

keduanya yang gak suka, mungkin 

P: kenapa kok mungkin? 

S: gak yakin, 

P: gak yakinnya kenapa? 

S: mungkin salah,  

P: yah jangan ragu dong, (sambil tersenyum,) gak ada yang salah, kan miss Cuma Tanya aja 

kenapa kamu bilangnya mungkin? Kamu ragunya disebalh mananya?  

S: ehmzz,, eghh (terdiam) gak tau aku (tersenyum) 

P: sekarang coba kamu uraikan langkah-langkah kamu menjawab soal nya!  

S: yang pertama tulis dulu orang yg egh, siswa yang suka bulutangkis, kemudian, tulis juga siswa 

yang suka sepakbola, terus kan ada 9 siswa yang tidak suka keduanya juga ditulis,  

P: terus?  

S: udah (tersenyum) 

P: cara cari yang tidak suka bulutangkis sama sepak bola gimna dong?  

S: eghh,, gak tau aku ngasal itu, (tersenyum)  

P: ngasal? Udah gpp sesuai dengan yang kamu jawab aja 

S: eghh, (terdiam)  

P: cara kamu menjawabnya gimna?  

S: eghh, yang ini 22 orang suka bulutangkis dikurangi oleh 9 orang yang suka sepak bola dan 

bulutangkis, juga dengan 15 orang suka sepakbola dikurangi oleh 9 orang yang tidak suka 

keduanya. Setelah itu ditambahkan yang suka bulutangkis tadi dengan yang dikurangi tadi 

P: gtu?  

S: iya 

P: oke, selanjutnya tahap ke tiga, apakah langkah-langkah yang kamu gunakan sudah sesuai 



dengan yang kamu rencanakan?  

S: ehmzz, belum 

P: kenapa belum?  

S: emhz mungkin bisa aja jawabannya salah,  

P: tadi kan direncana penyelesaian kamu Cuma tulis pemisalan gini, kenapa sekarang di 

penyelesaian kamu buat diagram venn?  

S: yah,, kalo aku, lebih mudah pake diagram venn 

P: direncana penyelesaian kenapa gak kamu buat diagram venn?  

S: gpp pake itu aja  

P: jadi direncana penyelesaian mau pake yang pemisalan, yang dipenyelesaian pake diagram 

venn?  

S: iya 

P: ow gtu oke, sekarang, apakahlangkah-langkah yang kamu gunakan itu sudah benar?  

S: ehmmzzz (terdiam)  

P: sudah benar belum?  

S: belum 

P: kenapa kok belum?  

S: ehmzz, karna direncana penyelesaian aku gak tuliskan jumlah siswanya  

P: jadi disini? (menunjuk ketahap penyelesaian) dipenyelesaian  

S: tapi disini ditulis banyak siswanya tapi di penyelesaian gak ada 

P: oke tahap yang terakhir coba kamu lakukan kembali terhadap jawabanmu. Kenapa kamu 

cuman menulis diagram vennya gini aja 

S: emmm bingung saya 

P: he?? 

S: bingung 

P: bingung untuk menjawab apa? Tadi kamu sudah sempat menuliskan kan? Untuk pengecekan 

kembali kenapa kamu hapus? 

S: eee itu salah 

P: salah? 

S: salah 

P: jadi ini sebenernya kamu cuman bingung. Ini maksudnya apa dong? Diagram vennya yang 



dipengecekan kembali? 

S: ini itu maksudnya ka nada huruf x disini  

P: h’m 

S: itu yang dicari, ini harus dicari jadi kalau misalnya ketemu eee angka 9 tadi berarti jawabanku 

yang tadi bener 

P: oh gitu 

S: iya 

P: jadi karna kamu bingung menjelaskannya kamu cuman nulis ini doang? 

S: iya 

P: oke lanjut ya 

S: iya 

P: soal ke 3 sama, coba kamu ceritain apa yang kamu pahami dari soal nomer 3?  

S: eeee (diam sejenak) yang aku pahami itu ee apa ya? Ee gak tau 

P: eh? 

S: gak tau 

P: gak tau? Gak paham soal nomer 3nya? 

S: ya cukup gak paham 

P: kenapa gak pahamnya? Karna apa? Soalnya gimana sih emang lebih susah dari nomer 2? 

S: ya lebih susah dari nomer 2 

P: ahh gak pahamnya dimana? 

S: gak pahamnya tu eee cara menjawabnya tu gak paham trus juga karna apa eee soalnya susah 

jadi aku gak jawab trus grogi 

P: grogi? 

S: eee jawabnya tu asal-asalan 

P: jawabnya asal-asalan? 

S: ya 

P: tidak paham ya? 

S: iya gak paham  

P: kamu bisa gak sih sebutin apa aja yang kamu dapet dari soal?  

S: yang aku dapet dari soal itu 18 zat pewarna sintetik  

P: hmm 



S: 24 rasa buatan, 10 merek itu mengandung kedua zat tersebut, 9 jenis zat tidak mengandung 

jenis pewarna sintetik maupun penyedap rasa buatan  

P: dah adalagi? 

S: dah itu aja 

P: oke, selanjutnya. Apasih yang ditanyain dari soal? Kamu disuruh ngapain di soal ini 

S: ini di soal ini ditanyakan berapa banyak merek makanan ringan yang diteliti oleh lembaga 

penelitian tersebut 

P: nah sekarang ee menurut kamu informasi yang tadi yang diketahui sudah cukup belum sih 

untuk menjawab soal yang ditanyakan? 

S: udah 

P: sudah? 

S: sudah 

P: alasannya apa kok bilang sudah? 

S: ya karna yang diketahui cuman ini jadi gak suruh nyari yang lainnya gitu 

P: yang lainnya gimana? 

S: misalkan emm ee 10 merek kedua yang 9 ini gak diketahui kita harus nyari dulu 

P: hmm jadi karna sudah semuanya… 

S: jadi karna sudah semuanya bisa jawab yang ditanyakan soal 

P: lanjut ke tahap 2 ya. Pengetahuan apa yang kamu gunakan untuk menjawab soal? 

S: ee caranya ini? 

P: h’m 

S: dengan cara permisalan sama kayak nomer 2 tadi  

P: hmm mengapa kamu pilih cara itu?  

S: yaaa kalo pake diagram ven itu ee bingung 

P: bingung? 

S: kalo direncana penyelesaian 

P: oh gitu. Sekarang apa kamu sudah menggunakan semua informasi yang ada disoal untuk 

memecahkan masalahnya? 

S: emm ada yang kurang 

P: apa yang kurang? 

S: yang kurang itu yang 9 merek yang tidak mengandung zat pewarna sintetik maupun penyedap 



rasa buatan ee aku nda tulis di rencana penyelesaian 

P: kenapa gak kau tuliskan itu 

S: lupa juga 

P: lupa..hehe. Oke sekarang coba kamu buat kaitannya antara yang diketahui sama yang 

ditanyakan 

S: ee apa ya?  

P: kaitannya apa? 

S: (diam lama) ee (diam lama lagi) ee gak tau aku ms 

P: gak tau? Kayak tadi itukan kalo soal nomer 2 tadikan hubungannnya karna tidak suka sama 

yang suka olahraga nah kalo ini hubungannya apa mereka? 

S: ya mungkin sama kayak yang nomer 2  

P: samanya gimana? 

S: ee ee ini ee apa disini ada makanan-makanan yang ditanyakan ee semua merek makanan 

ringan yang diteliti oleh lembaga penelitian 

P: jadi hubungannya? 

S: ee ee gak tau ms 

P: gak tau? 

S: saya cuman bisa jawab itu 

P: hh 

S: saya cuman bisa jawab itu 

P: ini bisa jawabnya kok kamu bisa jawab ini sampai direncana penyelesaian tapi kok kamu gak 

tau hubungannya? Gimana cara jawabnya kemaren? 

S: ee gak tau aku cuman.. 

P: he?? 

S: aku cuman nulis gitu aja 

P: nulis?  

S: iya nulis gitu aja 

P: kok bisa nulis tapi gak tau caranya gimana?  

S: mungkin aku anggep gampang jadi gak, gak tau apa kaitannya ee yang diketahui sama yang 

ditanyakan mungkin aku anggap gampang itu jadi gak tau jadi gak mikir juga apa kaitannya gitu 

gak tau  



P: gitu. Oke deh. Trus sekarang untuk ee tahap..sekarang kamu coba emm uraikan dengan jelas 

langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menjawab soal. Caranya kamu menjawab soal itu 

gimana sih  

S: ee 18 zat pewarna sintetik itu emm ditulisin ke rencana penyelesaian  

P: emm 

S: semuanya sama yang 24 ke 10 merek  

P: hmm trus cara kamu untuk menjawab ee yang jumlah apa tadi jumlah makanan ringan diteliti 

gimana caranya? 

S: ee itu sama dikurangin gitu 

P: dikurangin? 

S: ditambah-tambahin  

P: ditambah-tambahin gimana?  

S: jadi 18nya dikurangin 10  

P: h’m 10 tadi apa? 

S: 10 tadi itu ee yang 10 merek mengandung kedua zat tersebut 

P: he’e 

S: terus yang 24 dikurangin juga dengan yang 10 

P: he’em  

S: hasilnya 8 sama 14. Kan ada 9  

P: he’em 

S: 9 itu tadi ee 9 merek tidak mengandung zat pewarna sintetik maupun penyedap rasa buatan 

tinggal ditambahin aja. 14 ditambah 8 ditambah dengan 9  

P: jadi caranya itu yang zat pewarna sintetik dikurangin kedua zat yang mengandung ke 2 yang 

terus.. 

S: trus yang 24 zat buatan  

P: he’em 

S: dikurangi 10 yang keduanya mengandung kedua zat tersebut 

P: he’e habis itu 

S: ditambah dengan 9 

P: oh gitu. Jadi gak ditambah dengan yang mengandung zat keduanya juga?  

S: iya 



P: nggak?? 

S: itu ditambah 10 

P: yang ini gak ditambahin?? 

S: oh nggak ditambahin 

P: nggak? 

S: itu cuman pengurang aja 

P: oh gitu. Oke sekarang untuk tahap ke 3. Apakah langkah-langkah yang kamu gunakan untuk 

menjawab soal sudah sesuai dengan yang kamu rencanakan?  

S: ee mungkin udah 

P: kok mungkin  

S: ya 

P: ragu?? 

S: ya ragu 

P: ragunya 

S: soalnya ee lupa caranya 

P: lupa caranya?? Gak belajar ya?? 

S: gak  

P: ooo apakah langkah-langkah yang kamu gunakan itu sudah benar? 

S: ee mungkin cara-caraku gak mungkin  

P: kok mungkin lagi  

S: iya..ragu soalnya asal-asalan  

P: ohh oke. Kembali lagi ketahap empat ini. Kenapa kamu sekarang cuma menuliskan diagram 

vennya aja? 

S: sama kayak nomer 2 

P: kenapa? hehe 

S: ya bingung gitu 

P: heh bingung?? 

S: ya  

P: nah trus kok yang ditengah-tengahnya lagi kamu misalin dengan x? 

S: ya itu karna ee kita cari dulu yang apa x ini..x ini kan tadi 10 

P: he’e 



S: nah kita cari dulu dengan caranya itu. Kalo ketemunya 10 brarti jawabanku yang tadi itu udah 

bener 

P: gitu? 

S: iya 

 Soal nomor 1 

P: untuk soal nomor satu apa yang kamu pahami? 

S: Yang di sekolah ada empat puluh siswa, dua puluh tujuh siswa membeli arem-arem, tiga siswa 

tidak memiliki kedua-duanya. 

P: Sekarang miss Tanya itukan yang tadi kamu pahami, terus yang kamu dapatkan dari soal apa 

dong? 

S: ya tadi itu 

P: Terus apa bedanya yang diketahui sama yang dipahami? 

S: ehm (terdiam) 

P: Apa bedanya? 

S: (terdiam) ga ada mungkin, ga ada bedanya 

P: Jadi gak ada bedanya? Jadi yang dipahami sama yang ditanyakan itu sama? 

S: iya 

P: oke, selanjutnya apa yang mau dicari dalam soal? 

S: yang mau dicari berapa banyak siswa yang hanya membeli tahu bakso dan berapa siswa yang 

membeli arem-arem. 

P: Selanjutnya ini menurut kamu yang diketahui sudah cukup belum untuk menjawab 

pertanyaan? 

S: Sudah 

P: kenapa kok sudah? 



S: ehm (terdiam) karena sudah jelas ada dua puluh empat orang yang membeli tahu bakso dan 

arem-arem 

P: Terus? 

S: kalau yang B sudah jelas karena sudah ada dua puluh empat siswa yang membeli arem-arem 

P: oke selanjutnya ke tahap kedua di tahap penyelesaian. Di tahap ini kamu pakai pengetahuan 

apa? 

S: Pemisalan 

P: ini pemisalannya n(A). n(A) itu apa? 

S: n(A) itu pemisalan untuk yang membeli tahu bakso dan arem-arem 

P: Sekarang miss Tanya kamu tau gak sih artinya n(A) itu apa? 

S: ehm (terdiam) 

P: Tau gak? 

S: nggak (tersenyum)  

P: gak tau, gak ingat waktu diajari tentang himpunan. Kenapa untuk himpunan itu pakainya 

n(A)? kenapa harus pakai n, gak pakai m atau yang lainnya? 

S: ehm, lupa aku miss 

P: oh oke ga papa, selanjutnya kenapa kamu menggunakan pemisalan?  

S: Karena aku lebih mudah memahaminya 

P: terus apakah kamu sudah menggunakan semua informasi yang ada pada soal?  

S: udah 

P: coba dicek dulu apakah sudah semuanya belum digunakan? 

S: oh belum. 



P: Apa yang belum? 

S: masih kurang jumlah semua siswanya 

P: kalau menurut kamu kalau jumlah siswa itu pakai pemisalan apa? 

S: n(S)  

P: n(S) sama dengan berapa?  

S: empat puluh siswa 

P: Oke sekarang kamu bisa gak sih buat kaitan antara yang diketahui sama yang ditanyakan?  

S: ehm (terdiam) 

P: menurut kamu ada gak sih hubungan anatara yang diketahui sama yang ditanyakan? 

S: ada 

P: hubungannya apa? 

S: kan ada dua puluh empat siswa yang membei tahu bakso dan arem-arem. Kan itu yang 

ditanyakan berapa banyak siswa yang membeli tahu bakso, terus ada dua puluh tujuh yang 

membeli arem-arem. Yang ditanyakan berapa siswa yang hanya membeli arem-arem. 

P: Sekarang coba kamu uraikan langkah-langkah untuk menjawab soal, yang satu a dulu ya! 

S: yang ini ya (menunjuk soa satu a). Aku pakai diagram venn ditulis. Yang ditanyakan kan 

berapa banyak siswa yang hanya membeli tahu bakso ditulis dua puluh empat dikurangin dengan 

tiga siswa yang tidak membeli keduanya, hasilnya dua puluh satu sama juga sama yang hanya 

membeli arem-arem dua puluh tujuh dikurangi tiga 

P: gitu? 

S: iya 

P: Oke sekarang miss Tanya, dua puluh tujuh itu apa sih?  

S: Dua puluh tujuh itu siswa yang membeli arem-arem 



P: nah Dua puluh tujuh itu siswa yang membeli arem-arem, terus sedangkan soalnya itu berapa 

banyak siswa yang hanya membeli tahu bakso? Kenapa kok kamu mencari berapa banyak siswa 

yang hanya membeli tahu bakso dikurangi dengan yang tidak membeli tahu bakso dan arem-

arem? Kenapa kayak gitu? 

S: ehm ini kebalik ini miss 

P: kok bisa kebalik? Harusnya gimana dong? 

S: harusnya dua puluh empat yang disini (mnunjuk diagram venn) 

P: dua puluh empat itu apa sih? 

S: dua puluh empat yang membeli tahu bakso dan arem-arem 

P: Harusnya yang beli tahu bakso dan arem-arem itu dimana? (kebali menunjuk diagram venn) 

S: ehm, ditengah  

P: iya harusnya ditengah, terus ini yang beli tahu bakso dan arem-arem dimana? 

S: diluar 

P: Selanjutnya untuk kenapa kamu menulis pengecekan kembali seperti ini? 

S: Karena aku lebih mudah pakai diagram venn 

P: terus kenapa ditengah-tengah malah x? 

S: itu menurutku kalau x ini dicari hasilnya dicari sesuai dengan yang ditengah berarti jawabanku 

sudah selesai. 

P: Oke, makasih ya…. 

 

Soal nomer 2 dan 3 subjek ARGA  

P: untuk soal nomer dua apa sie yang kamu pahami ? 



S: yang aku pahami itu, egh, yang ditanyain aja ya?  

P: yang ditanyain 

S: ow iya, eghh apa ya, (terdiam) pokoknya ini tu kelas 7 ada 50 orang ketua kelasnya itu ingin 

mendata siswa siswa pada bidang olahraga, udah?  

P: itu yang dipahami, sekarang coba kamu sebutin apa aja sie yang kamu dapat dari soal?  

S: ehmmzz, yang aku dapat dari soal itu, eghh, gak tau, (tertawa kecil)  

P: gak tau apa yang kamu dapat dari soal? Ini kamu bisa menuliskan apa yang diketahui? 

(penanya memperlihatnya ke tahap satu yang ditulis oleh subjek) kok gak tau apa yg di dapat 

dari soal?  

S: ow iya (sambil tersenyum) yang aku dapat itu, banyak siswa kelas tujuh 50, 22 siswa 

menyukai bermain bulutangkis, 15 siswa bermain sepak bola, dan 9 siswa suka bulutangkis dan 

sepak bola. 

P: kamu kan udah tahu apa yang diketahui dalam soal, sekarang apa sie yang ditanyain dalam 

soal? 

S: yang ditanyain itu, ditentukan berapa banyak siswa yang tidak suka bulutangkis dan sepak 

bola 

P: terus menurt kamu, informasinya udah cukup belum untuk menjawab pertanyaannya, 

jelaskan! 

S: sudah,  

P: kenapa kok sudah cukup?  

S: soalnya kan udah diketahui, eghh semuanya 

P: selanjutnya ke tahap dua, dalam rencana penyelesaian pengetahuan apa yang kamu gunakan? 

S: eghhh,,, (terdiam) eghh dengan menggunakan himpunan-himpunan.  

P: himpunan gimna? 



S: yah gtu hehhe(tertawa)  

P: gtu gimna (tertawa)  

S: yah dengan menggunakan cara himpunan-himpunan gtu,  

P: disini kan kamu menuliskan n(a) = 22, ini apa dong namanya? (menunjukan hasil kerja subjek 

pada tahap 2)  

S: eghhh( terdiam) apa yah gak tau (kembali tertawa)  

P: kok gaka tau?  

S: (terdiam) eghhh, pemisalan (seperti orang berbisik) 

P: apa?  

S: pemisalan 

P: kenapa kamu pake pemisalan kaya gni?  

S: eghh, lebih mudah dipahami 

P: apakah kamu sudah menggunakan semua informasi untuk menyelesaikan soal ?  

S: yah,,(kembali terdiam) cukup lah cukup  

P: sudah menggunakan semua informasinya belum?  

S: yah, yah hamper semua 

P: kalo hamper semua apa yang belum kmu masukin?  

S: ehmm,, yang aku belum masukin gak ada sie, (tertawa, sedikit ragu sama jawabannya)  

P: ada gak yang belum kamu masukin 

S: (melihat lembar jawaban) banyak siswa belum aku masukin 

P: kenapa belum kamu masukin?  

S: eghh, setau akau yang diamsukin banyak siswa gak dimasukin. (tertawa kecil) 

P: ow gtu, sekarang kamu bisa gak buat kaiatan antra yang diketahui sama yang ditanyakan? Ada 

gak si hubangannya antra yang diketahui sama yang ditanyakan? 

S: eghmzz, (terdiam, kembali melihat soal) eghmm ada 



P: hubungannya apa?  

S: eghh,, (terdiam) apa yah? (terdiam lagi) bingung akau miss (tertawa)  

P: (tertawa) coba dilihat apa hubungannya 

S: (melihat soal) mungkin disni, egh, mungkin disini ada yang egh disni egh ada siswa yang suka 

sepak bola dan bulutangkis, dan yang ditanya yang tidak suka sepakbola dan 

bulutangkis.mungkin 

P: jadi hubungannya 

S: yah yang disini ada yang nyari apa, ada yang suka sepak bola sama bulutangkis, suruh nyari 

keduanya yang gak suka, mungkin 

P: kenapa kok mungkin? 

S: gak yakin, 

P: gak yakinnya kenapa? 

S: mungkin salah,  

P: yah jangan ragu dong, (sambil tersenyum,) gak ada yang salah, kan miss Cuma Tanya aja 

kenapa kamu bilangnya mungkin? Kamu ragunya disebalh mananya?  

S: ehmzz,, eghh (terdiam) gak tau aku (tersenyum) 

P: sekarang coba kamu uraikan langkah-langkah kamu menjawab soal nya!  

S: yang pertama tulis dulu orang yg egh, siswa yang suka bulutangkis, kemudian, tulis juga siswa 

yang suka sepakbola, terus kan ada 9 siswa yang tidak suka keduanya juga ditulis,  

P: terus?  

S: udah (tersenyum) 

P: cara cari yang tidak suka bulutangkis sama sepak bola gimna dong?  

S: eghh,, gak tau aku ngasal itu, (tersenyum)  

P: ngasal? Udah gpp sesuai dengan yang kamu jawab aja 

S: eghh, (terdiam)  

P: cara kamu menjawabnya gimna?  

S: eghh, yang ini 22 orang suka bulutangkis dikurangi oleh 9 orang yang suka sepak bola dan 

bulutangkis, juga dengan 15 orang suka sepakbola dikurangi oleh 9 orang yang tidak suka 

keduanya. Setelah itu ditambahkan yang suka bulutangkis tadi dengan yang dikurangi tadi 

P: gtu?  

S: iya 

P: oke, selanjutnya tahap ke tiga, apakah langkah-langkah yang kamu gunakan sudah sesuai 

dengan yang kamu rencanakan?  

S: ehmzz, belum 

P: kenapa belum?  

S: emhz mungkin bisa aja jawabannya salah,  

P: tadi kan direncana penyelesaian kamu Cuma tulis pemisalan gini, kenapa sekarang di 

penyelesaian kamu buat diagram venn?  

S: yah,, kalo aku, lebih mudah pake diagram venn 

P: direncana penyelesaian kenapa gak kamu buat diagram venn?  



S: gpp pake itu aja  

P: jadi direncana penyelesaian mau pake yang pemisalan, yang dipenyelesaian pake diagram 

venn?  

S: iya 

P: ow gtu oke, sekarang, apakahlangkah-langkah yang kamu gunakan itu sudah benar?  

S: ehmmzzz (terdiam)  

P: sudah benar belum?  

S: belum 

P: kenapa kok belum?  

S: ehmzz, karna direncana penyelesaian aku gak tuliskan jumlah siswanya  

P: jadi disini? (menunjuk ketahap penyelesaian) dipenyelesaian  

S: tapi disini ditulis banyak siswanya tapi di penyelesaian gak ada 

P: oke tahap yang terakhir coba kamu lakukan kembali terhadap jawabanmu. Kenapa kamu 

cuman menulis diagram vennya gini aja 

S: emmm bingung saya 

P: he?? 

S: bingung 

P: bingung untuk menjawab apa? Tadi kamu sudah sempat menuliskan kan? Untuk pengecekan 

kembali kenapa kamu hapus? 

S: eee itu salah 

P: salah? 

S: salah 

P: jadi ini sebenernya kamu cuman bingung. Ini maksudnya apa dong? Diagram vennya yang 

dipengecekan kembali? 

S: ini itu maksudnya ka nada huruf x disini  

P: h’m 

S: itu yang dicari, ini harus dicari jadi kalau misalnya ketemu eee angka 9 tadi berarti jawabanku 

yang tadi bener 

P: oh gitu 

S: iya 

P: jadi karna kamu bingung menjelaskannya kamu cuman nulis ini doang? 

S: iya 

P: oke lanjut ya 

S: iya 

P: soal ke 3 sama, coba kamu ceritain apa yang kamu pahami dari soal nomer 3?  

S: eeee (diam sejenak) yang aku pahami itu ee apa ya? Ee gak tau 

P: eh? 

S: gak tau 

P: gak tau? Gak paham soal nomer 3nya? 

S: ya cukup gak paham 



P: kenapa gak pahamnya? Karna apa? Soalnya gimana sih emang lebih susah dari nomer 2? 

S: ya lebih susah dari nomer 2 

P: ahh gak pahamnya dimana? 

S: gak pahamnya tu eee cara menjawabnya tu gak paham trus juga karna apa eee soalnya susah 

jadi aku gak jawab trus grogi 

P: grogi? 

S: eee jawabnya tu asal-asalan 

P: jawabnya asal-asalan? 

S: ya 

P: tidak paham ya? 

S: iya gak paham  

P: kamu bisa gak sih sebutin apa aja yang kamu dapet dari soal?  

S: yang aku dapet dari soal itu 18 zat pewarna sintetik  

P: hmm 

S: 24 rasa buatan, 10 merek itu mengandung kedua zat tersebut, 9 jenis zat tidak mengandung 

jenis pewarna sintetik maupun penyedap rasa buatan  

P: dah adalagi? 

S: dah itu aja 

P: oke, selanjutnya. Apasih yang ditanyain dari soal? Kamu disuruh ngapain di soal ini 

S: ini di soal ini ditanyakan berapa banyak merek makanan ringan yang diteliti oleh lembaga 

penelitian tersebut 

P: nah sekarang ee menurut kamu informasi yang tadi yang diketahui sudah cukup belum sih 

untuk menjawab soal yang ditanyakan? 

S: udah 

P: sudah? 

S: sudah 

P: alasannya apa kok bilang sudah? 

S: ya karna yang diketahui cuman ini jadi gak suruh nyari yang lainnya gitu 

P: yang lainnya gimana? 

S: misalkan emm ee 10 merek kedua yang 9 ini gak diketahui kita harus nyari dulu 

P: hmm jadi karna sudah semuanya… 

S: jadi karna sudah semuanya bisa jawab yang ditanyakan soal 

P: lanjut ke tahap 2 ya. Pengetahuan apa yang kamu gunakan untuk menjawab soal? 

S: ee caranya ini? 

P: h’m 

S: dengan cara permisalan sama kayak nomer 2 tadi  

P: hmm mengapa kamu pilih cara itu?  

S: yaaa kalo pake diagram ven itu ee bingung 

P: bingung? 

S: kalo direncana penyelesaian 



P: oh gitu. Sekarang apa kamu sudah menggunakan semua informasi yang ada disoal untuk 

memecahkan masalahnya? 

S: emm ada yang kurang 

P: apa yang kurang? 

S: yang kurang itu yang 9 merek yang tidak mengandung zat pewarna sintetik maupun penyedap 

rasa buatan ee aku nda tulis di rencana penyelesaian 

P: kenapa gak kau tuliskan itu 

S: lupa juga 

P: lupa..hehe. Oke sekarang coba kamu buat kaitannya antara yang diketahui sama yang 

ditanyakan 

S: ee apa ya?  

P: kaitannya apa? 

S: (diam lama) ee (diam lama lagi) ee gak tau aku ms 

P: gak tau? Kayak tadi itukan kalo soal nomer 2 tadikan hubungannnya karna tidak suka sama 

yang suka olahraga nah kalo ini hubungannya apa mereka? 

S: ya mungkin sama kayak yang nomer 2  

P: samanya gimana? 

S: ee ee ini ee apa disini ada makanan-makanan yang ditanyakan ee semua merek makanan 

ringan yang diteliti oleh lembaga penelitian 

P: jadi hubungannya? 

S: ee ee gak tau ms 

P: gak tau? 

S: saya cuman bisa jawab itu 

P: hh 

S: saya cuman bisa jawab itu 

P: ini bisa jawabnya kok kamu bisa jawab ini sampai direncana penyelesaian tapi kok kamu gak 

tau hubungannya? Gimana cara jawabnya kemaren? 

S: ee gak tau aku cuman.. 

P: he?? 

S: aku cuman nulis gitu aja 

P: nulis?  

S: iya nulis gitu aja 

P: kok bisa nulis tapi gak tau caranya gimana?  

S: mungkin aku anggep gampang jadi gak, gak tau apa kaitannya ee yang diketahui sama yang 

ditanyakan mungkin aku anggap gampang itu jadi gak tau jadi gak mikir juga apa kaitannya gitu 

gak tau  

P: gitu. Oke deh. Trus sekarang untuk ee tahap..sekarang kamu coba emm uraikan dengan jelas 

langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menjawab soal. Caranya kamu menjawab soal itu 

gimana sih  

S: ee 18 zat pewarna sintetik itu emm ditulisin ke rencana penyelesaian  



P: emm 

S: semuanya sama yang 24 ke 10 merek  

P: hmm trus cara kamu untuk menjawab ee yang jumlah apa tadi jumlah makanan ringan diteliti 

gimana caranya? 

S: ee itu sama dikurangin gitu 

P: dikurangin? 

S: ditambah-tambahin  

P: ditambah-tambahin gimana?  

S: jadi 18nya dikurangin 10  

P: h’m 10 tadi apa? 

S: 10 tadi itu ee yang 10 merek mengandung kedua zat tersebut 

P: he’e 

S: terus yang 24 dikurangin juga dengan yang 10 

P: he’em  

S: hasilnya 8 sama 14. Kan ada 9  

P: he’em 

S: 9 itu tadi ee 9 merek tidak mengandung zat pewarna sintetik maupun penyedap rasa buatan 

tinggal ditambahin aja. 14 ditambah 8 ditambah dengan 9  

P: jadi caranya itu yang zat pewarna sintetik dikurangin kedua zat yang mengandung ke 2 yang 

terus.. 

S: trus yang 24 zat buatan  

P: he’em 

S: dikurangi 10 yang keduanya mengandung kedua zat tersebut 

P: he’e habis itu 

S: ditambah dengan 9 

P: oh gitu. Jadi gak ditambah dengan yang mengandung zat keduanya juga?  

S: iya 

P: nggak?? 

S: itu ditambah 10 

P: yang ini gak ditambahin?? 

S: oh nggak ditambahin 

P: nggak? 

S: itu cuman pengurang aja 

P: oh gitu. Oke sekarang untuk tahap ke 3. Apakah langkah-langkah yang kamu gunakan untuk 

menjawab soal sudah sesuai dengan yang kamu rencanakan?  

S: ee mungkin udah 

P: kok mungkin  

S: ya 

P: ragu?? 

S: ya ragu 



P: ragunya 

S: soalnya ee lupa caranya 

P: lupa caranya?? Gak belajar ya?? 

S: gak  

P: ooo apakah langkah-langkah yang kamu gunakan itu sudah benar? 

S: ee mungkin cara-caraku gak mungkin  

P: kok mungkin lagi  

S: iya..ragu soalnya asal-asalan  

P: ohh oke. Kembali lagi ketahap empat ini. Kenapa kamu sekarang cuma menuliskan diagram 

vennya aja? 

S: sama kayak nomer 2 

P: kenapa? hehe 

S: ya bingung gitu 

P: heh bingung?? 

S: ya  

P: nah trus kok yang ditengah-tengahnya lagi kamu misalin dengan x? 

S: ya itu karna ee kita cari dulu yang apa x ini..x ini kan tadi 10 

P: he’e 

S: nah kita cari dulu dengan caranya itu. Kalo ketemunya 10 brarti jawabanku yang tadi itu udah 

bener 

P: gitu? 

S: iya 

Subjek WK  

P: oke wikan, ini kemaren pekerjaan kamu sendiri kan? 

S: iya  

P: miss mau Tanya-tanya dulu boleh y? gak ganggu jam istirahat kan?  

S: iya gpp, gak 

P: dari soal yang pertama, dari soal ini, kamu tau apa aja si dri soal ini?  

S: ehmzzz, (terdiam)  

P: menurut kamu ini sudh benar semua belum? (menunjuk hasil pekerjaan subjek)  

S: ehmzz,, belum tahu,  

P: coba di baca ulang coba,! Yang kamu tahu dari soal ini apa? Yang kamu tulis di sini(menunjuk 

lembar jawab) sudah benar belum?  



S: ehmzz, (melihat lembar jawab, dan membaca ulang soal) yakin, sudah benar 

P: coba kamu ceritain apa yang kamu pahami dari soal ini ? 

S: (terdiam) yah gak ada, lupa aja miss 

P: ehmzz, gak ada yang dipaahami? Kenapa kok gak bias di pahami? Apa soalnya terlalu susah? 

Atau kata-katanya wikan susah untuk apa, emhz mencernanya?  

S: susah untuk nangkap soalnya.  

P: ow gitu, terus coba kamu sebutkan apa yang kmu dapat dari soal ini !  

S: yang beli tahu bakso dan rem-arem, yang beli arem-arem yang gk beli apa-apa 

P: yang beli tahu baksonya ada berapa?  

S: yang beli tahu baksonya aja?  

P: iya  

S: gak ada  

P: terus yang beli beli arem-arem ?  

S: 27  

P: terus yang beli keduanya?  

S: 24  

P; terus yang tidak beli ada gak?  

S: ada 

P: kan kamu udah tau apa yang diketahui dalam soal, sekarang kamu tahu gak apa ssi yang 

ditanyain dalam soal?  

S: lumayan,  

P: apa yang ditanyain dalam soal?  

S: yang hanya membeli bbakso, egh tahu bakso sama yang hanya membeli arem-arem 

P: menurut kamu ini, soal yang nomor 1 ini, udah cukup belum untuk menjawab soal?  

S: belum,  



P: belum bisa menjawab? Kenapa?  

S: ehmzz, tadi apa pertanyaanya?  

P: tadi kan kamu bilang kalo soalnya belum bisa menjawab pertanyaannya? Kenapa kok belum 

bisa? alasannya apa?  

S: harus dicari apa? Lupa eg (tersenyum)  

P: kok lupa? coba di inget-inget dulu  

S: harus dicari apa yang, kan disini gak ada yang membeli tahu baksonya 

P: Oh yang kurang itu, terus ada lagi 

S: Itu aja 

P: Terus langsung masuk ke langkah dua ya… masih tetap di nomor satu. Ini rencana 

penyelesaiannya. Dalam rencana penyelesaian ini kan apa aja yang harus dilakukan di rencana 

penyelesaian?  

S: Yap, yah kayak gini 

P: Menurut kamu ini sudah benar? 

S: belum. 

P: Yang salah menurut kamu disebelah mananya? 

S: Perasaanku aja 

P: Kok main perasaan gitu? Menurut kamu yang salah yang mana? Rencana penyelesaiannya 

S: (Terdiam)  

P: Kamu tau gak apa itu rencana penyelesaian? 

S: nggak tau. 

P: Kemarin lupa yang dijelasin? 

S: iya. Habis tiba-tiba dari aljabar langsung himpunan aljabar lagi kan pusing 

P: oke. Terus sekarang miss Tanya ini kan kamu berdasarkan feeling ya, nah kenapa kamu milih 

bisa ngerjain kayak gini? 

S: (terdiam) karena agak menantang 



P: Agak menantang? Menantang disebelah mananya?  

S: Semuanya menantang 

P: Apanya yang menantang, Soalnya atau? 

S: Soalnya 

P: Yang miss Tanya itu kenapa kok bisa kamu mikirnya kayak gitu? Kok bisa langsung dua puluh 

empat ditambah tiga. Coba lihat dua puluh empat itu apa? 

S: Yang membeli tahu bakso dan arem-arem. 

P: Nah yang tiga itu apa? 

S: yang gak membeli. 

P: Kok bisa yang membeli tahu bakso dan arem-arem ditambah dengan yang tidak membeli 

tahu bakso dan arem-arem 

S: (terdiam) 

P: kok bisa kamu kepikiran caranya kayak gitu? 

S: Tiba-tiba terintas aja kayak gini 

P: oke, kamu sudah menggunakan semua informasi yang ada disini belum untuk menjawab soal 

S: Kayaknya udah 

P: coba dicek. Ada dua puluh empat siswa membeli tahu bakso dan arem-arem. Membeli arem-

arem dan tidak membeli keduanya. Berarti ini yang membeli kedua-duanya ditambah yang 

tidak membeli terus membeli arem-arem ditambah yang tidak dikurangi sama jumlahnya. Gitu 

kan caranya seperti gitu 

S: ehm, iya 

P: Sekarang, apa kaitannya yang diketahui dan ditanyakan? Kenapa kok bisa kamu tuliskan yang 

membeli tahu bakso dan arem-arem ditambah dengan yang tidak membeli. Kenapa kamu tiba-

tiba terlitas caranya seperti itu? 

S: ga tau, tiba-tiba terlintas seperti itu 

P: Kemarin ga belajar tentang materi ini 

S: engga 



P: Kenapa kok gak belajar? 

S: Ga papa, udah biasa 

P: oke, dari sekarang coba biasakan ya, kalua ada PR, ada tugas belajar biar ngerti. Selanjutnya 

ini kok kamu ga ngisi di penyelesaian dan pengecekan kembali? 

S: Gak tau 

P: Gak tau apa? Gak tau caranya atau gak tau penyelesaian itu harus diisi apa? 

S: Gak tau caranya. 

P: Kamu gak lihat caranya waktu kita review? 

S: nggak 

P: Kamu sama sekali gak belajar ya, jadi kamu gak ngerti sama sekali? 

S: Iya 

P: Gak belajar ya jadi gak tau penyelesaian, apa itu rencana penyelesaian, apa itu pengecekan 

kembali? 

S: iya. 

P: Okey, sekarang untuk nomor dua kamu untuk nomor dua coba, coba kamu ceritakan apa 

yang kamu pahami dari soal nomor dua 

S: Ada lima puluh orang ketua kelasnya mau mendata setiap kesukaan siswa siswinya pada 

bidang olahraga. Ada dua puluh dua yang menyukai yang suka bulu tangkis, lima belas suka 

sepak bola, yang Sembilan suka keduanya. Itu aja 

P: terus dari soal ini yang kamu dapat apa? Tadi kan yang kamu sebutin kan yang kamu pahami, 

yang kamu dapat dari soal apa? 

S: Yaitu tadi, ada lima puluh orang ketua kelasnya mau mendata setiap kesukaan siswa siswinya 

pada bidang olahraga. Ada dua puluh dua yang menyukai yang suka bulu tangkis, lima belas 

suka sepak bola, yang Sembilan suka keduanya. 

P: Apakah menurut kamu semua informasi pada soal sudah menjawab pertanyaan pada soal? 

S: Udah 

P: yakin? 



S: iya 

P: coba dicek bener gak?  

S: (melihat soal)  

P: terus sekarang menurut kamu apa sih yang mau dicari dari soal? 

S: yang gak suka bulu tangkis dan sepak bola. 

P: Kan tadi kamu kan sudah tau apa yang terdapat didalam soal dan apa yang ditanyakan dalam 

soal, menurut kamu yang diketahui pada soal itu sudah cukup belum untuk menjawab soal? 

S: sudah 

P: berarti seharusnya kamu sudah bisa menjelaskan penyelesaiannya ya 

S: iya 

P: Nah sekarang untuk menjawab soal ini pengetahuan apa saja yang kamu gunakan dalam 

menjawab soal? 

S: Tiba-tiba terlintas kayak nomor satu tadi 

P: Tiba-tiba terlintas kayak nomor satu tadi? Dari dua puluh dua tadi apa sih? 

S: yang suka bulu tangkis 

P: hmm, yang suka bulu tangkis 

S: ditambah Sembilan, Terus apa yang suka sepak bola ditambah sembilan 

P: ada bedanya lho, coba lihat ya ini nomor dua kamu buatnya plus lho (menunjuk lembar 

jawaban), sedangkan yang nomor satu tandanya negative. Kenapa kok bisa kamu terlintas kok 

bisa disini postif tadi di nomor satu tadi negatif? 

S: Ga tau tiba-tiba terlintas begitu 

P: Kenapa kamu memilih? Berarti kamu memilih ini itu karena kamu terlintas caranya itu begini 

bukan berdasarkan yang kamu pelajari. 

S: iya (terdiam) 

P: oke, nah sekarang ini coba kenapa kamu stopnya selalu di rencana penyelesaian? Sedangkan 

di penyelesaian dan pengecekan kembali tidak dilakukan? 



S: lupa 

P: Lupa caranya lagi? Gitu? Lupa caranya atau yang diajari kemarin kurang jelas? 

S: Kurang paham 

P: Kok kemarin gak nanya? 

S: nggak aja. 

P: kenapa?  

S: gak papa.  

P: lain kali kalau kamu gak paham Tanya ya biar kamu ngerti 

S: iya 

P: Terus sekarang gentian yang nomor tiga yang terakhir apa yang kamu pahami dari soal? 

S: ada delapan belas merk yang mengandung zat shintetik. 

P: Tau zat shintetik itu apa? 

S: Ya sejenis zat-zat berbahaya 

P: Ehm, terus? 

S: Dua puluh empat merk mengandung zat pewarna buatan, sepuluh merk mengandung dua zat 

tersebut. Jika ada Sembilan merk yang tidak mengandung kedua zat, tentukan jumlah merk 

makanan yang diteliti? 

P: Oke, sudah paham ya apa yang diketahui. Sekarang apa yang ditanyakan dalam soal?  

S: Banyak merk makanan yang diteliti. 

P: Banyak merk yang diteliti. Sekarang apakah informasi sudah cukup untuk menjawab 

pertanyaan pada soal?  

S: Sudah 

P: Sudah benar-benar cukup? 

S: Iya 

P: Terus sama lagi kayak nomor satu dan dua tadi kenapa sih kok bisa kamu tiba-tiba terlintas 

kayak gini lagi? (menunjuk soal) kenapa kok semuanya terlintas kayak gini?  



S: Perasaanku aja 

P: kenapa kok tba-tiba semuanya terlintas kayak gitu? 

S: aku nyontoh dari soal nomor satu dan dua 

P: nyontoh dari soal nomor satu dan dua, berarti yang pertama itu perasaan kamu itu caranya 

begitu, terus karena dua dan tiganya itu langsung nyontoh nomor satu? 

S: iya 

P: tapi kok ini beda? Yang di nomor dua disini plus, sedangkan di nomor tiga disini plus, yang 

nomor satu disini kok plus min? kok bisa tiba-tiba kamu mikirnya oh ya yang nomor satunya itu 

dikurangi dulu baru ditambah sedangkan nomor dua itu ditambah dulu baru dikurang. Terus 

nomor tiga itu ditambah-tambah 

S: Tiba-tiba terlintas begitu aja 

P: Tiba-tiba pengen nulis gitu aja? Gak karena kayaknya apa ingat pelajaran yang dijelasin 

kemarin itu ingatnya itu ditambah gak ingat kayak gitu? 

S: Nggak 

P: Terus di nomor tahap penyelesaian dan pengecekan kembali masa dari nomor satu sampai 

nomor tiga gak ada yang kamu ingat? 

S: gak ingat aja caranya 

P: yang dua ini gak ingat sama sekali? 

S: iya 

P: menurut kamu miss Tanya pada tahap yang kedua dari soal nomor satu sampai tiga itu 

tahapnya sudah benar belum? 

S: belum 

P: menurut kamu apanya yang salah? Harusnya rencana itu apa? 

S: gak tau, perasaanku aja salah 

P: kenapa kok bisa perasaannya salah, kok ini perasaanku salah ya 

S: Gak tau tiba-tiba perasaannya salah gitu 

P: Rasa salah baru hari ini atau kemarin waktu selesai mengerjakan?  



S: Selesai ngerjain kemarin. 

P: Kenapa kok kemarin gak bilang “miss kok aku ada yang salah?” 

S: Ya nggak aja 

P: Apa karena ini gak dimasukin nilai jadi kamu ngerjainnya “Ahh yang penting ngerjain” kayak 

gitu? 

S: iya 

P: Oh gitu, terimakasih ya atas waktunya 

SUBJEK MW 

Soal nomor 1  

P: untuk soal nomer 1, apa yang kamu pahami,  

S: dikantin itu ada 40 siswa lagi beli makanan,dikantin itu hanya jual tahu bakso, dan arem-arem, 

24 siswa itu membeli tahu bakso dan arem-arem, 27 siswa membeli arem-arem, 3 siswa gak beli 

apa-apa,  

P: sekarang coba sebutin apa yang kamu dapatkan dari soal!  

S: jumlah siswa 40, yang beli tahu bakso sama arem-arem 24 siswa, yang beli arem-arem 27 

siswa dan yang tidak beli apa-apa 3 siswa.  

P: terus apa yang ditanyain dalam soal? 

S: berapa siswa yang hanya membeli tahu bakso dan berapa siswa yang hanya membeli arem-

arem, 

P: menurut kamu, sudah cukup belum informasi ini untuk menjawab pertanyaan ini?  

S: oghh, yah sudah 

tahap 2 

P: pengetahuan apa yang kamu gunakan untuk menjawab pertanyaan ini?  

S: pengetahuan himpunan, cara diagram venn,  

P: kenapa kamu pake diagram venn?  

S: karna caranya itu simple dan mudah.  

P: didalam diagram venn ini semua informasi sudah kamu gunakan belum untuk menyelesaiakan 

masalah ini?  

S: sudah,  



P: coba sekarang kamu buat kaitan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan ! 

S: hubungannya, mereka itu membeli tahu bakso dan arem-arem, udah.  

P: sekarang coba kamu uraikan dengan jelas langkah-langkah kamu menyelesaikan soal cerita. 

S: caranya itu, S = (x-24) 

P: X itu apa?  

S: X itu yang  membeli tahu bakso, dikurangi yang membeli dua-duanya.  

P: habis itu,  

S: di kurangi 3, egh di ditambah 3 

P: ada lagi gak?  

S: ada, untuk yang soal 1a S= (x-24)+3+24, untuk yang 1b S = (27-24)+3+24 

P:  sudah yakin sama jawabannya?  

S: ehms, gak  

P: yang buat gak yakin apa? 

S: ini sebelah sini (menunjuk jawaban 1a dan 1b)  

P: apa yang menyebabkan gak yakin?  

S: soalnya jumlah siswanya itu 40, kalo ini (menunjuk jumlah perhitungan 1a) ditambah dengan 

30 itu jumlahnya 41, makanya gak yakin.  

P: kenapa masih diterusin?  

S: udah gak bisa mikir lagi si.  

tahap 3  

P: apakah langka-langkah yang kamu gunakan untuk menjawab soal sudah sesuai dengan yang 

kamu rencanakan?  

S : belum sie, belum sesuai.  

P: kalo belum sesuai kenapa di pake?  

S: ehms..... karna gak ada pilihan lain.  

P: apakah langkah yang kamu gunakan sudah benar? Sudah sesuai dengan yang diajarkan selama 

ini?  

S: belum,  

P: kamu belajar belum sebelumnya?  

S: belajar sie, tapi gak mudeng  

P: kamu gak mudengnya karna yang ngajar gak jelas atau?  



S: bukan..  

P: terus?  

S: bingungnya itu pas udah nentuin kalimat matematikanya itu kaya mana,  

tahap 4.  

P: apakah kamu sudah yakin sama jawaban mu?  

S: gak,  

P: bagaimana kamu melakukan pengecekan jawaban mu?  

S: maksudnya miss?  

P: cara kamu ngecek jawbannya gimna?  

S: cara melakukan pengecekannya itu aduh.... caranya itu S-(24+3+24). Ini untuk membeli tahu 

bakso di tandai dengan simbol A =24+3+24- X 

P: kok ada dua variabel?  

S: soalnya yang beli tahu bakso itu 24 juga anaknya 

P: kamu bisa gak untuk melakukan pengecekan kembali?  

S: aku thu kalo di ajarin mudeng, tapi kalo belajar sendiri itu gak mudeng.  

P: yah sudah masuk no 2 aja y  

Soal no 2 

Tahapan 1  

P: apa yang kamu pahami dari soal no 2?  

S: nomor dua itu ada 22 siswa suka bulu tangkis, 15 siswa suka sepak bola, 9 siswa suka 

keduannya, 

P: yang kamu pahami loh,   

S:  jawab soal ini pake cara yang sudah diajarin. 

P: coba kamu sebutin apa yang kamu dapat dari soal? 

S: 22 siswa suka bulu tangkis, 15 siswa suka sepak bola dan 9 siswa suka keduanya dan jumlah 

keselurahan itu 50 siswa 

P: apa yang ditanyakan?  

S: berapa anak yang tidak suka keduanya. 

P: selanjutnya, apakah informasi yang ada disoal sudah cukup untuk menjawab apa yang 

ditanyakan? 



S: udah. 

P: kenapa?  

S: karena ini udah ada, udah ada semua yang diketahui soalnya kita kan hanya egh, tidak yang 

tidak suka keduanya, kalo aku pake diagram venn biar lebih gampang, ya itu tinggal di hitung 

aja.  

P: pengetahuan apa yang kamu gunakan untuk menyelesaiakn maslaah ini?  

S: aku pake cara, egh ini diagram venn sama egh rumusnya  

P: kenapa kamu pake itu? 

S: karna lebih gampang.  

P: selanjutnya, apakah kamu sudah menggunakan semua informasi yang kamu ketahui untuk 

memecahkan masalah?  

S: udah. 

P: jelasin, mana buktinya kamu sudah menggunakan semua informasi yang kamu ketahui  

S: ini udah pake diagram venn, (menunjukan gambar diagram venn)  

P: diagram vennnya kamu apain?  

S: gambar,  

P: diagram vennya Cuma A sama B gitu aja?  

S: iya ini kan aku gambar diagram vennya dulu nanti aku ngisinya dipenyelesaiannya, ini kan 

baru rencana penyelesaian, rencana penyelesaiannya itu aku bikin diagram vennya, aku gambar 

itu yang akan aku lakukan di penyelesaian sama ini aku tulis rumusnya, kan eghh aku tulis itu. 

bagian A di tambah bagian B ditambah bagian A irisan B. 

P: oke, selanjutnya dapakah kamu membuat kaitan antara yang diketahui dengan apa yang 

ditanyakan?  

S: jadi kalo kita pake semua ini yang diketahui kita dapat, kita bisa selesain berapa banya, egh 

yang ditanyain dalam soal kalo pake caranya.  

P: sekarang, kamu jelasin langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menjawab soal tersebut.  

S: pertama aku buat diagram venn, terus bikin dua lingkaran yang tengahnya menyatu, aku tulis 

A sama B dalamnya aku tulis 22 sama 15, habis itu ditengahnya itu gabungan dari A dan B aku 

tulis 9 habis itu karna caranya yang udah diajarin itu, disuruh ngurangin yang dikiri sama 

kanannya karnakan kalo sudah dikurangin sudah tau yang hanya menyukai. 22 siswa dikurangi 9 

hasilnya 13, 15 kurang 9 hasilnya 6, nah habis itu aku tamabahi, 13 sama 6 nya jadi 19, lalu cara 



terakhirnya itu kalo aku tulisnya 50 dikurangi, egh 50 di kurangi egh, 19 kurngi, egh 50 

dikurangi dalam kurung  19 tamabah 9. Aku jumlahin habis itu 50 nya kurangi hasilnya, aku 

dapatnya 22 siswa, nah ini harusnya aku tulis 22 siswa, tapi aku seblmnya nulisnya 34 jadi ini 

aku lupa ganti.  

P: apakah langkah yang akmu gunakan untuk menjawab sudah sesuai dengan yang kamu 

rencanakan?  

S: sudah,  

P: apakah langkah yang kamu gunakan sudah benar?  

S: sudah, yakin.  

P: apakah kamu yakin jawaban kamu sudah benar?  

S: sudah 

P: bagaimana kamu melakukan pengecekan kembali  

P: caranya itu tadi apa,15, egh l15, 50 dikurangi dengan 13+6+9 terus 13+6+9 kan hasilnya 28 

jadi 50 kurang 28 jadi hasilnya 22, kalo yang terakhir ini 28 kan udah nemu segini kalo kita 

tambahin kan biar dapat keselurahannya yakin benerapa gak kan itu caranya 28+22 lagi apa 

bener 50 an aku tamabahin hasilnya 50 jadi aku yakin bener.  

Soal No 3  

P: coba kamu ceritain apa yang kamu pahami dari soal.  

S: yang aku pahami itu, kita perlu nyari egh, berapa merek yang akan ditemukan jika kita  egh 

mengerjakan ini, jadi misalnya kita, ini kan tentang merek makanan jadi kita itu kalo kit, Kalo... 

gimana y,ya pokonya kita harus nyelesain soal ini dengan cara yang udah di ajarkan.  

P: coba kamu sebutin apa aja yang kamu dapat dari soal!  

S: yang aku dapat dari soal itu, ini kan tentang merek makanan, 18 merek itu mengandung zat 

pewarna 24 merek mengandung penyedap rasa buatan ehm, 10 merek mengandung kedua zat 

tersebut, dan 9 merek tidak mengandung kedua zat tersebut.  

P: apa yang ditanya dari soal?  

S: yang ditanyain itu berapa merek yang diteliti lembaga tersebut.  

P: dari yang itu, apakah informasi sudah cukup untuk menjawab yang ditanyakan?  

S: udah banget.  

P: pengetahuan apa yang kamu gunakan untuk menjawab soalnya?  

S: pake diagram venn lagi karna lebih mudah,  



P: apakah kamu sudah menggunakan semua informasi yang kamu ketahui untuk menyelesaikan 

soal tersebut?  

S: udah, jadi aku ini rencana penyelesaianya aku gak gambar, egh aku pake diagram venn, tapi 

direncana penyelesaiannya gakl pake diagram venn, gak aku tulisin,  

P: kenapa gak di gambar?  

S: aku tadi ngiranya seblumnya lebih gampang pake rumusnya aja, jadi aku pake pertama 

n(A)+n(B)+n(C)+n(D) nah itu kan kalo ditanya hanya mereknya aja jadi kita kan Cuma 

nambahin semuanya aja jadi itu lebih mudah dari pada soal 1 dan 2.  

P: sekarang, kamu bisa gak buat kaitan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan? 

S: bisa, egh jadi hubungan antra soal sama pertanyaan, jadi nanti kita tinggal tamabah-tamabahin 

aja kan selesai. 

P: coba kamu uraikan dengan jelas, langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menjawab soal!  

S: pertama aku gambar diagram venn, aku bagi dua lagi lingkarannya kasih di tengahnya itu 

terus aku tulis A dan B diantara dua lingkaran itu kan ada bagian yang suka keduanya itu aku 

tulis C dan yang di luar bagiannya itu aku tulis D kan semestanya belum di ketahui jadi. Bagian 

A kan 18 merek, B 24 merek, dan yang mengandung kedua zat itu 10 merek, nah pake cara 18-

10=8 terus 24-10=14. Habis itu 8+14+10+9= 40 merek, egh 41 merek yah itu 41 merek yang 

diteliti.  

P: apakah, langkah-langkah yang kamu gunakan sudah sesuai dengan yang kamu rencanakan?  

S: sudah 

P: apakah langkah yang kamu gunakan sudah benar?  

S: yakin, 100%  

P: apakah kamu yakin jawaban kamu sudah benar?  

S: sudah 

P: bagaimana kamu melakukan pengecekan terhadap jawaban mu?  

S: pertama aku tulis A+B+C+D, itu kan bagian-bagiannya, aku tulis A=8, B=14, C=10 D=9, 

habis itu aku tambahain hasilnya 41 merek jadi aku yakin benar.  

 

 

 


