
i 

 

DESKRIPSI PENYELESAIAN SOAL CERITA SISTEM PERSAMAAN LINEAR 

DUA VARIABEL OLEH SISWA SMP BERDASARKAN TAHAPAN POLYA 

 

JURNAL 

 

Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Matematika untuk memenuhi sebagian dari 

syarat-syarat memperloleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

Leon Edgar John Tetris 

202012075 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 

2016 



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

 

 

 



v 

 



vi 

 

 



vii 

 



1 

 

DESKRIPSI PENYELESAIAN SOAL CERITA SISTEM PERSAMAAN LINEAR 

DUA VARIABELOLEH SISWA SMP BERDASARKAN TAHAPAN POLYA  

 
Leon Edgar John Tertris

1
, Novisita Ratu

2
, Wahyudi

3
 

Program Studi Pendidikan Matematika Falkultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Kristen Satya Wacana, JL Diponegoro 54-60 Salatiga, Indonesia 

e-mail: leonedgarjohn@gmail.com 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pada tahap mana siswa mampu menyelesaikan soal cerita 

berdasarkan tahapan Polya.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.Data diambil dengan 

menggunakan metode tes dan wawancara.Pada penelitian ini soal yang digunakan sebanyak 4 soal berbentuk 

uraian dengan materi Sistem Persamaan Linear dua variabel.Teknik pengambilan subjek menggunakan 

purposive sampling dan diperoleh 3 subjek yang diambil dari siswa kelas IX C SMP Kristen Satya Wacana 

dengan kategori berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi 

pemecahan masalah subjek pada tahap: Pertama yaitu Memahami masalah, subjek kategori tinggi dan sedang 

mampu menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat serta mampu menentukan 

kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan, sedangkan subjek kategori rendah belum mampu 

menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat serta belum mampu menentukan 

kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan; pada tahap Kedua Menyusun Rencana Penyelesaian 

Masalah, subjek kategori tinggi dan sedang mampu menentukan keterkaitan antara informasi dan informasi 

lain yang tidak diketahui pada soal, mampu menggunakan semua informasi penting serta mampu 

merencanakan pemecahan masalah, sedangkan subjek kategori rendah tidak dapat menentukan keterkaitan 

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

penting serta tidak dapat merencanakan pemecahan masalah; pada tahap Ketiga Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian, subjek kategori tinggi dan sedang mampu menggunakan langkah-langkah secara teratur dan 

cenderung terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal sedangkan subjek kategori rendah tidak 

menggunakan langkah-langkah secara teratur dan tidak terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab 

soal; pada tahap Keempat Memeriksa Kembali, subjek kategori tinggi dan sedang belum melakukan 

pengecekan secara keseluruhan baik pada proses perhitungan maupun langkah-langkah yang dilakukan, 

sedangkan subjek kategori rendah tidak dapat melakukan pengecekan kembali. 

 

Kata Kunci: Soal Cerita, SPLDV dan Tahapan Polya 

PENDAHULUAN  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada siswa dari 

tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Tidak bisa dipungkiri bahwa matematika 

adalah salah satu ilmu yang penting untuk dikuasai, karena matematika dapat di terapkan di 

dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan 

sehari-hari. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentu saja tidak semuanya 

permasalahan matematis, namun matematika mempunyai peranan yang sentral dalam 

menjawab permasalahan keseharian tersebut (Suherman, 2003). 

Soal cerita sangatlah penting untuk diberikan kepada setiap siswa guna melatih siswa 

dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi masih banyak siswa 
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yang belum mampu menerjemahkan dan menyelesaikan soal cerita kedalam model 

matematika. Pemberian soal cerita kepada siswa akan memberikan gambaran penting 

terhadap lingkungan yang selalu memandang matematika itu hanya berhubungan dengan 

angka-angka dan hitung-menghitung saja. Dengan soal cerita kita dapat memberikan 

gambaran pentingnya mempelajari matematika(Raharjo dan Astuti, 2011). 

Pada materi sistem persamaan linear dua variabel mempunyai dua persamaan, materi 

ini berkaitan dengan soal cerita. Beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

dikaitkan dengan materi ini seperti permasalahan jual beli, industri, serta lainnya. Hal ini 

tidak terlepas dari hakekat manusia sendiri, yakni matematika sebagai aktivitas manusia. 

Selain lingkup kehidupan sehari-hari sistem persamaan linear juga akan dipelajari ditingkat 

SMA dan perguruan tinggi (Buku Matematika Siswa Kurikulum 2013, Revisi 2015). Hal ini 

juga penyebab pentingnya materi sistem persamaan linear harus dikuasai pada tingkat SMP, 

agar tidak mengalami kesulitan pada tingkat yang lebih tinggi. Permasalahan yang terkait 

dengan masalah ini pada umumnya adalah aritmatika sosial yang disajikan dalam soal 

cerita.Soal cerita penting untuk memberikan kepada siswa guna melatih siswa dalam 

menyelesaikan masalah.  Kesalahan – kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita yaitu kesalahan memahami soal, kesalahan melakukan komputasi dan kesalahan 

menginterpretasikan jawaban model matimatika (Raharjo dan Astuti, 2011; 14). 

Temuan di lapangan adalah kesalahan siswa dalam mengerjakan soal SPLDV yang 

berbeda.Dalam hal ini, siswa tidak bermasalah dalam pemakaian eliminasi, substitusi 

maupun campuran pada soal yang biasa dikerjakan. Hanya saja ketika dilakukanpra 

penelitian pada hari senin, 10 Agustus 2015 siswa tidak dapat membuat model matematika 

dari soal cerita dan membutuhkan langkah-langkah untuk menyelesaikannya, hasil 

pekerjaannya sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Contoh pekerjaan siswa 
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Gambar 2. Contoh pekerjaan siswa 

Penyelesaian masalah yang terkandung dalam soal cerita diperlukan langkah-langkah 

pemecahannya. 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 menunjukan bahwa, langkah-langkah 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(understanding the problem), menyusun rencana 

(devising plan), melaksanakan rencana (carrying out the plan) dengan baik tetapi belum 

melakukan tahapan melaksanakan rencana (looking back).Sedangkan pada siswa 

berkategorikan rendah tidak menggunakan tahapan Polya pada saat mengerjakan soal 

cerita.Selain itu (Asizah, 2014) Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah SPLDV ditinjau dari perbedaan jenis kelamin melalui pendekatan Polya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 

2013/2014 di SMP Negeri I Buduran.Subjek penelitian ini adalah kelas IX E. Untuk dapat 

mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah pada siswa maka dilakukkan dengan 
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memberi tes pemecahan masalah SPLDV.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

laki - laki dan siswa perempuan mempunyai perbedaan dalam tahap pemecahan masalah 

pada soal, perbedaan muncul pada tahap melaksanakan rencana dan memeriksa 

kembali.Sedangkan untuk tahap memahami masalah dan menyusun rencana tidak ada 

perbedaan yang signifikan. 

Tahapan Polya  

Pada tahun 1940 Polya menulis buku yang berjudul How to Solve Ityang 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 diajarkan. 

d. Memeriksa kembali (Check)  

Setelah melewati tahap pelaksanaan rencana pemecahan, tahap selanjutnya ialah 

pelaksanakan pemeriksaan kembali hasil yang sudah diperoleh.Dapat dengan menguji 
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solusi yang telah digunakan, mengkritisi hasilnya. Pada tahap ini bisa menggunakan 

Gambar atau diagram dalam memeriksa jawaban.  

Indikator pada penyelesaian soal cerita ada beberapa sumber menyajikan yaitu 

George Polya.1957, Wanyudi dan Inawati. 2012 dan Sutrisno dalam Bekti (2014), 

menyajikan indikator yang dapat dijadikan pedoman dalam mengukur kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dengan penjabaran seperti Tabel 1: 

Tabel 1. 

Indikator Penyelesaian Soal Cerita Matematika 

 

Tahapan 
Indikator 

Polya Buku lain Jurnal Akhir 

Memahami 

Masalah 

a. Menentukan 

apa yang 

diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan. 

b. Membuat 

catatan penting 

dalam 

memperoleh 

gambaran 

umum. 

a. Menemukan apa 

yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan pada 

soal. 

b. Menentukan apa 

saja informasi 

yang digunakan. 

c. Menentukan 

bagaimana akan 

penyelesaian 

soal. 

a. Menentukan 

syarat cukup 

(hal-hal yang 

diketahui) dan 

syarat perlu 

(hal-hal yang 

ditanyakan).  

b. Menentukan 

apakah syarat 

cukup tersebut 

sudah 

memenuhi 

untuk menjawab 

syarat perlu. 

a. Menentukan apa 

yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan. 

b. Menetukan 

informasi yang 

digunakan. 

Menyusun 

Rencana 

Pemecahan 

Masalah 

a. Mengumpulka

n data. 

b. Menganasisi 

informasi yang 

diperoleh. 

c. Membuat sub 

masalah. 

a. Mengidentifi-

kasi strategi 

pemecahan 

masalah. 

b. Memperhatikan 

strategi yang 

akan 

dipecahkan. 

a. Menentukan 

keterkaitan 

antara informasi 

yang ada pada 

soal.  

b. Menentukan 

syarat lain yang 

tidak diketahui 

pada soal 

seperti rumus 

atau informasi 

lainnya; jika 

ada.  

c. Menggunakan 

semua informasi 

penting pada 

soal.  

d. Merencanakan 

penyelesaian 

atau pemecahan 

masalah.  

a. Menentukan 

keterkaitan 

informasi yang 

ada pada soal. 

b. Menggunakan 

semua informasi 

yang penting 

pada soal. 

c. Mengidentifikasi 

strategi 

pemecahan 

masalah. 

 

Melaksanakan 

Rencana 

Pemecahan 

a. Mengecek 

setiap langkah 

. 

a. Memahami 

substansi 

materi. 

a. Menggunakan 

tahapan-tahapan 

secara teratur.  

a. Menggunakan 

tahapan-tahapan 

secara teratur.  
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b. Menguji hasil. b. Memiliki 

keterampilan 

dalam 

melakukan 

perhitungan 

matematika. 

b. Siswa terampil 

menggunakan 

algoritma dan 

ketepatan 

menjawab soal. 

b. Memiliki 

keterampilan 

dalam melakukan 

perhitungan 

matematika. 

Memeriksa 

Kembali 

a. Memastikan 

semua 

alternatif tidak 

terabaikan. 

b. Menginterpreta

sikan masalah 

kembali. 

c. Menginteroreta

sikan hasil 

d. Menemukan 

hasil lain. 

e. Memecahkan 

masalah baru. 

 

a. Memcocokkan 

hasil yang 

diperoleh 

dengan hal yang 

ditanyakan. 

b. Menginterpretas

ikan jawaban 

yang diperoleh. 

c. Mengidentifikas

i adakah cara 

lain untuk 

mendapatkan 

penyelesaian 

masalah. 

d. Mengidentifikas

i adakah 

jawaban atau 

hasil lain yang 

memenuhi. 

a. Meyakini 

kebenaran dari 

solusi masalah 

tersebut (dengan 

melihat 

kelemahan dari 

solusi yang 

didapatkan, 

seperti tahapan-

tahapan yang 

tidak benar).  

b. Menentukan 

keterkaitan 

antara metode 

atau pemecahan 

masalah yang 

digunakan 

untuk 

diterapkan pada 

masalah 

lainnya. 

a. Memcocokkan 

hasil yang 

diperoleh dengan 

hal yang 

ditanyakan. 

b. Menginterpretasi

kan jawaban 

yang diperoleh. 

c. Mengidentifikasi 

adakah cara lain 

untuk 

mendapatkan 

penyelesaian 

masalah. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan menyelesaikan soal 

cerita berdasarkan tahapan Polya pada materi sistem persamaan linear dua variael pada siswa 

SMP yang berkategori tinggi, sedang dan rendah. 

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 mampu dilakukan oleh subjek. Teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan). Subjek dalam penelitian ini adalah 3 siswa kelas IX C SMP Kristen 

Satya Wacana yang diambil dari kategori tinggi, sedang dan rendah. Subjek yang diperoleh 

diambil dari nilai matematika pada ulangan harian, ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester serta di rata – rata,bisa dilihat pada tabel 2: 

Tabel 2. 

Daftar Nama Subjek Penelitian 

 

Nama (Inisial) Rata-rata Nilai Kategori 

SAH 96,14 Tinggi 
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JRVS 76,5 Sedang 

TAY 70,08 Rendah 

Soal yang diberikan kepada subjek seperti yang tersaji pada tabel 3. 

Tabel 3. 

Instrumen Soal Tes Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

 

IPK 
No 

soal 
Bentuk Tes 

Siswa dapat 

menggunakan 

penyelesaian Sistem 

Persamaan Linear 

Dua Variabel untuk 

masalah yang 

berkaitan dengan 

kehidupan nyata. 

1 Asep membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel dan ia harus membayar 

Rp15.000,00, sedangkan Intan membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan 

harga Rp18.000,00. Berapa harga 5 kg mangga dan 3 kg apel tersebut? 

2 Umur Ave 7 tahun lebih tua dari Tika, sedangkan jumlah umur mereka 

adalah 43 tahun. Berapa umur Ave dan umur Tika masing-masing?  

3 Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun, 

sedangkan lima tahun yang lalu jumlah umur mereka 34 tahun. Hitunglah 

umur ayah dan anak perempuannya dua tahun yang akan datang! 

4 Sebuah toko kelontong menjual dua jenis beras sebanyak 50 kg. Harga 1 kg 

beras jenis I adalah Rp 6.000,00 dan harga 1 kg jenis II adalah Rp 

6.200,00/. Jika harga beras seluruhnya Rp 306.000,00, maka tentukan berat 

beras jenis I dan berat beras jenis II yang dijual masing-masing! 

Proses pengambilan data sampai proses pengolahan data dilaksanakan pada tanggal 

22-27 Agustus 2016. Hasil tes dan wawancara siswa dikelompokan ke dalam empat tahapan 

sesuai dengan teori Polya, yaitu memahami masalah, menyusun rencana pemecahan, 

melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali serta diperkuat dengan melakukan  

wawancaraguru matematika terhadap profil subjek. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah pemaparan atas hasil penelitian yang diperoleh terkait langkah yang 

dilakukan siswa berdasarkan empat langkah menurut Polya pada materi SPLDV disajikan 

dalam tabel 3: 

Tabel 3 

Tahapan Polya Yang Dilalui Subjek 

 

Nomor Soal 
Tahapan Polya Setiap Subjek 

SAH JRVS TAY 

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

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

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

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

Keterangan:  1. Tahapan Memahami Masalah 

2. Tahapan Menyusun Rencana 

3. Tahapan Melaksanakan Rencana 

4. Tahapan Mengecek Kembali 
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Setelah dilakukannya analisis terhadap hasil tes siswa, selanjutnya dilakukan 

wawancara kepada subjek tersebut guna untuk mengetahui jawaban siswa yang kurang 

lengkap dan jawaban yang kurang tepat pada tes yang dikerjakan. 

a. Deskripsi penjelasan soal cerita subjek SAH dari soal nomor 1-4 

1. Soal nomor 1 subjek SAH sampai pada tahap pengecekan kembali  

Dalam memahami masalah yang diberikan SAH menuliskan apa diketahui dan 

apa yang ditanyakan dengan tepat seperti pada Gambar 3:  

 
Gambar 3: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Memahami Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara SAH mampu menjelaskan apa yang diketahui, apa 

yang ditanyakan, dan informasi yang cukup untuk menyelesaikan soal. Hal tersebut 

ditunjukkan pada cuplikan wawancara berikut:  

P :“coba sebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanya dalam soal”! 

S : “jadi …… harga 2kg mangga dan 1kg apel itu harganya lima belas ribu, trus 1kg mangga dan 

2kg apel harganya lapanbelas ribu. Terus yang ditanyakan harga 5kg mangga dan 3kg apel pak”. 

P :“jadi apa pendapatmu untuk menentukan jawaban”? 

S :“sebenarnya simple pak…. Jadi kalau kita mau tahu harga 5kg mangga dan 3kg apel maka kita 

harus mengetahui harga mangga dan apel per kg gitu…” 

P :“baik kalau begitu, masih ada lagi atau informasi yang kamu pahami dari soal”? 

S :”sudah pak”,  

P :“cukup informasinya untuk kamu menentukan jawaban” 

S :“cukup” 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SAH mampu melewati tahap 

memahami masalah. Berdasarkan hasil tes tertulis SAH menuliskan rencana penyelesaian 

soal nomor satu seperti Gambar 4 : 
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Gambar 4: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

Berdasarkan gambar 4 diatas dapat diketahui bahwa SAH telah mengerjakan 

rencana penyelesaian, hanya saja dalam menuliskan perencanaan SAH belum menuliskan 

secara keseluruhan, yaitu belum adanya permisalan variable x dan y. Berdasarkan hasil 

wawancara SAH menyatakan bahwa tidak terpikirkan olehnya menuliskan untuk 

permisalan variable x dan y karena dirasa memuat persamaan sudah cukup mewakili dari 

soal. Berikut hasil wawancaranya : 

P :“nah kita masuk kerencana penyelesaiannya, nah hasil pekerjaanmu itu tertulis langsung 

menghilangkan x (mangga) kenapa kamu tidak memisalkan x itu apa dan y itu apa, harus nya itu 

dulu”. 

S :“oh … iya pak, lupa tidak kepikiran untuk menuliskan itu, saya rasa kalau langgsung buat 

variabelnya sudah cukup gitu…”. 

P :“oh ya ngak papa. Berarti kamu tahu to x dan y nya”. 

S :“ya pak”. 

P :“pengetahuan apa saja yang kamu punya dalam rencana penyelesaian ini”?  

S :“ya berarti kita buat variabelnya dulu to pak, jadi 2x + y = 15.000, trus 1x + 2y = 18.000, nah 

setelah itu kita harus menentukan x nya berapa dan y nya berapa….” 

P :“apakah sudah cukup informasi yang ada pada soal untuk rencana penyelesaiannya ini”? 

S :“cukup … yang penting kita tahu variabelnya dulu pak trus kita bisa melakukan eliminasi, 

substitusi untuk penyelesaiannya”. 

P :“kenapa kamu memilih pengetahuan itu? Coba jelaskan” 

S :“ya mudah aja sih pak, jadi juga yg sering diajarkan guru di depan kelas gitu”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SAH mampu melewati tahap 

perencanaan penyelesaian dengan tepat pada soal nomor satu. Hasil tes tertulis SAH pada 

tahap penyelesesaian dapat dilihat pada Gambar 5 : 

 
Gambar 5: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Penyelesaian 

 

Berdasarkan gambar 5dapat diketahui bahwa SAH mampu melewati tahap 

penyelesaian soal.Namun dalam tahap ini terdapat kekurangan yaitu belum adanya 

penulisan mengenai persamaan satu dan persamaan dua.Hal ini selanjutnya diklarifiakasi 
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dengan melakukan wawancara.Berdasarkan hasil wawancara SAH menyatakan bahwa 

tidak menuliskan persamaan satu dan persamaan dua karena tidak terpikirkan olehnya 

bahwa harus menuliskan kedua persamaan tersebut. Berikut hasil wawancaranya : 

P :“nah… langkah langkah apa saja yang kamu lakukan dalam penyelesaian soal ini”? 

S :“maksudnya…”? 

P :“jadi apa saja yang kamu pakai untuk menyelesaikan soal, cara-caranya gimana” ? 

S : (sambil menunjuk hasil pekerjaannya) “pak yang ini apa pak”? 

P :“oh itu eliminasi” 

S :” ohh soalnya saya kebalik-balik eliminasi dan sustitusi, jadi saya lakukan eliminasi dan stelah 

itu pakai substitusi”. 

P :“kenapa pakai langkah-langkah itu”? 

S :“karna pakai eliminasi yang pertama trus kalau sudah pakai eliminasi dan pakai substitusi pak 

sebenarnya lebih akurat sih pak”. 

P :“baik dalam hal ini sudah cukup menurut kamu dalam penyelesaiaannya”? 

S :“sudah cuku pak”. 

P :“trus juga satu lagi, menurut kamu mana yang persamaan satu dan persamaan dua”? 

S :“ya pers 1 itu 2x + y = 15.000 dan pers duannya 1x + 2y = 18.000” 

P :“terus kenapa kamu ngak tulis di penyelesaiaannmu”? 

S :“ngak kepikiran pak… hehh karena saya pikir langsung saja menyelesaikaannya”. 

 

Dengan demikian dapat diaktakan bahwa SAH dapat melewati tahap penyelesaian 

pada soal nomor satu. Hasil tes tertulis SAH menunjukan bahwa subjek menuliskan 

pengecekan terhadap jawaban soal nomor satu seperti pada Gambar 6 : 

 
Gambar 6: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Pengecekan 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa SAH mampu melewati tahap 

pengecekan kembali. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara diamana SAH 

menyatakan bahwa saat melakukan pengecekan yakin dengan jawabannya. Berikut hasil 

wawancaranya: 

P :“baiklah kalau begitu. Ehm….. kamu sudah melakukan pengecekan terhadap jawabanmu? 

Gimana hasilnya”? 

S :“sudah pak hasilnya sama, jadi kita ganti kayak misalnya 2x + y = 15.000, jadi kita masukin x 

dan y nya. jadi 2 dikali 4000 plus 7.000. trus dihitung jadinya 8.000 plus 7.000 sama dengan 

15.000 jadi sama pak”. 

P :“baik kalau begitu, apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu”? 

S :“yakin pak”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SAH mampu menyelesaikan soal 

nomor satu sampai pada tahap pengecekan kembali. 
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2. Soal nomor 2 subjek SAH sampai pada tahap pengecekan kembali  

Dalam memahami masalah yang diberikan SAH menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan seperti pada Gambar 7 : 

 
Gambar 7: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Memahami Masalah 

 

Jika dilihat dari gambar diatas dapat diketahui bahwa SAH mampu melewati 

tahap memahami masalah dengan tepat.Untuk mengklarifikasi jawaban SAH peneliti 

melakukan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara SAH mampu menjelaskan apa 

yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan informasi yang cukup untuk menyelesaikan 

soal. Berikut hasil wawancaranya:  

P :“kalau begitu kita pindah soal yang ke-2, apa yang ditanyakan dan diketahui dari soal serta 

informasi dari soal itu”? 

S :“ya itu pak yang sudah saya tulis, jadi umur Ave 7 tahun lebih tua dari tika, terus jumlah umur 

mereka 43 tahun. Yang ditanyakan umur Ave dan umur tika masing – masing”. 

P :“jadi apa pendapatmu untuk menentukan jawaban tersebut”? 

S :“kita mngetahui total umur kedua orang itu dan satunya memiliki umur 7 tahun lebih tua. 

Dengan mengetahui itu kita bisa menyelesaikannya dengan lebih mudah, gitu sih pak….” 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SAH mampu melewati tahap 

memahami masalah. Berdasarkan hasil tes tertulis SAH menuliskan rencana penyelesaian 

soal nomor dua seperti Gambar 8 : 

 
Gambar 8: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

Dilihat dari gambar diatas dapat diketahui bahwa SAH mampu menuliskan 

rencana penyelesaian soal nomor dua, akan tetapi pada tahap ini SAH belum menuliskan 

permisalan variable x dan y. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara untuk 

mengklarifikasi jawaban SAH. Saat wawancara SAH menyatakan bahwa tahu namun 

tidak terpikirkan untuk menuliskannya. Berikut hasil wawancaranya: 
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P : baik kalau begitu, nah… bagaimana rencana penyelesaiannya kamu?  

S : ya berarti x + y = 43 dan x = 7 + y. karena tujuh tahun lebih tua 

P : terus kenapa kamu tidak menuliskan x itu apa y itu apa 

S : ya pak… 

P : sebenarnya tidak masalah, tapi sebaiknya kita buat langkah-langkahnya dulu, jadi tulis x itu 

apa, siapa dan lain lain. Baru kita buat varibaelnya.setelah itu kita tentukan apa yang kita cari 

terlebih dahulu. 

S : ya sih pak, soalnya tidak kepikiran begitu, jadi langsung aja. Lupa pak 

P : tapi kamu tahu kan untuk membuat seperti itu? 

S : ya pak 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SAH mampu melewati tahap 

perencanaan penyelesaian untuk soal nomor dua. Gambar 9 merupakan hasil tes tertulis 

SAH pada tahap penyelesaian soal nomor dua : 

 
Gambar 9: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Melaksanakan Rencana 

 

Dilihat dari gambar diatas dapat diketahui bahwa SAH melakukan kesalahan 

transformasi pada tahap penyelesaian, namun dalam penulisan juga subjek belum 

menuliskan persamaan satu dan persamaan dua.Selanjutnya peneliti melakukan 

wawancara untuk mengklarifikasi jawaban SAH. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui 

bahwa SAH tergesa-gesa dan tidak menuliskan kedua persamaan tersebut karena tidak 

tahu bahwa kedua persamaan tersebut harus dituliskan. Berikut hasil wawancaranya: 

P : terus menurut kamu langkah – langkahnya sudah benar belum?  

S : sudah sih pak 

P : memang langkah – langkah sudah benar, tapi menurut kamu apa memang sudah benar dalam 

transformasi dan perhitungan gitu? 

S : sebentar pak, oh yah ada kesalahan pada pemindahan itu, harusnya ada min nya jadi -7, oh 

ya… salah pak. 

P : kenapa begitu? Pertama pada saat menyelesaikannya gimana? 

S : buru – buru pak, ya saya tahu itu salah.. 

P : baik lah berarti kamu paham letak kesalahan pada penyelesaiannya. 

S : ya pak. 
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P : terus ada lagi ngak?  

S : oh ya……. Tidak membuat penentuan persamaan 1 dan persamaan 2. 

P : masih ada lagi? 

S : belum buat kesimpulannya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SAH mampu melewati tahap 

penyelesain untuk soal nomor dua. Gambar 10 merupakan hasil tes tertulis tahap 

pengecekan kembali soal nomor dua:  

 
Gambar 10: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Pengecekan Kembali 

 

Gambar diatas menunjukan bahwa SAH mampu melewati tahap pengecekan 

kembali jawaban untuk soal nomor dua.Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara 

dimana SAH menyatakan bahwa telah melakukan pengecekan kembali untuk mengecek 

kebenaran dari jawabannya. Hasil wawancaranya sebagai berikut: 

P : baiklah, trus sudah cek jawaban kamu benar atau tidak? 

S : sudah pak, sebenarnya sudah benar, tp ada kesalahan yang pada penyelesaiannya. Tapi setelah 

dicek sama kok pak. 

P: Ok lah kalau begitu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SAH mampu menyelesaikan soal 

nomor dua sampai pada tahap pengecekan kembali. 

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

Pada soal nomor tiga SAH mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyaka dengan tepat seperti pada Gambar 11 : 

Gambar 11: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Memahami Masalah 
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Untuk mengklarifikasi jawaban SAH peneliti melakukan wawancara. Berdasarkan 

hasil wawancara didapatkan hasil bahwa SAH mampu menjelasakn apa yang diketahui, 

apa yang ditanyakan dan informasi yang cukup untuk menyelesaikan soal. Hasil 

wawancaranya sebagai berikut: 

P: baik, soal nomor 3 itu apa yang di ketahui apa yang ditanya dalam soal? Coba jelaskan! 

S : jadi gini pak, yang diketahui itu selisih umur mereka yaitu 26 tahun, terus jumlah umur mereka 

5 tahun lalu juga, dan yang ditanyakan berapa jumlah umur mereka 2 tahun yang akan datang. 

P : masih ada lagi ngak yang diketahui? 

S : cukup pak.. 

P : jadi menurut kamu dalam menentukan jawaban gimana? 

S : nah, kita ketahui dulu umur masing – masing dari mereka dan menghitungnya dalam 2 tahun 

kedepan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SAH mampu melewati tahap 

memahami masalah. Gambar 12 merupakan hasil tes tertulis SAH pada tahap 

perencanaan untuk soal nomor tiga:  

 
Gambar 12: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

Dilihat dari gambar diatas dapat diketahui bahwa SAH mampu melewati tahap 

perencanaan hanya saja SAH belum menuliskan permisalan untuk variable x dan y. Saat 

peneliti melakukan wawancara untuk mengklarifikasi jawaban SAH, subjek menyatakan 

bahwa tahu namun tidak menuliskannya sama seperti soal-soal lainnya. Berikut hasil 

wawancaranya: 

P : gimana tuh rencana penyelesaiannya, cukup itu saja? kok tidak ada persamaan disana? 

S : ya pak, saya tidak buat tapi saya tahu jadi selisih umur mereka itu dibuat x – y = 26 dan jumlah 

umur mereka 5 tahun yang lalu menjadi (x-5) + (y-5) = 34 gitu pak. 

P : baik kalau seperti itu, jadi kita harus membuat x itu apa dan y itu apa. 

S : ya pak 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SAH mampu melewati tahap rencana 

penyelesaian soal.Tahap penyelesaian untuk soal nomor tiga oleh SAH tersaji dalam 

Gambar 13 : 
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Gambar 13: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Penyelesaian 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa SAH mampu melewati tahap 

penyelesaian untuk soal nomor tiga. Namun SAH belum menuliskan persamaan datu dan 

persamaan dua. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dimana SAH menyatakan 

bahwa tidak menuliskan kedua persamaan tersebut karena subjek tidak tahu bahwa kedua 

persamaan tersebut harus dituliskan. Hasil wawancaranya sebagai berikut: 

P : penyelesaiannya gimana? Langkah – langkahnya gimana? 

S : ya pak, sebenarnya kebiasaan sih pakai eliminasi dan setelah itu pakai substitusi. Terus elimiasi 

x dapat lah y nya 9, setelah itu kita substitusikan jadi dapat x nya 35. Jadi kita ketahui masing 

masing umurnya dua tahun yang akan datang menjadi 11 dan 37. 

P : kok bisa? 

S : ya kan tinggal ditambah 2 masing masingnya pak. 

P : terus menurut kamu persamaan satu dan duanya yang mana? 

S : ya itu to pak, x-y = 26 persamaan satu, trus x-5 + y-5 = 34 persamaan dua 

P : kenapa tidak dituliskan pada penyelesaiannya? 

S : ya to pak, kan langsung, ga kepikiran langsung kerjain aja 

P : ya benar sih, tapi sebaiknya kita tentukan dulu ya 

S : ya pak 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SAH mampu melewati tahap 

penyelesaian untuk soal nomor tiga. Gambar 14 merupakan hasil tes tertulis SAH pada 

tahap pengecekan kembali : 
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Gambar 14: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Pengecekan Kembali 

 

Dilihat dari gambar diatas diketahui bahwa SAH melakukan pengecekan 

kembali.Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara diamana SAH sangat yakin 

dengan kebenaran jawabannya. Hasil wawancaranya sebagai berikut: 

P : baik, trus jawaban kamu sudah dicek? 

S : sudah pak 

P : gimana? 

S : Hasilnya sama pak, misalnya dari selisih to, x – y = 26, jadi 35 – 9 = 26.  

P : Baik berarti sudah benar ya. Yakin jawabannya? 

S : yakin pak 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SAH mampu menyelesaikan soal 

nomor tiga sampai pada tahap pengecekan kembali. 

4. Soal nomor 4 subjek SAH sampai pada tahap pengecekan kembali  

Gambar 15 merupakan hasil tes tertulis SAH pada tahap memahami masalah : 

 
Gambar 15: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Memahami Masalah 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa SAH mampu menuliskan apa 

yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan informasi yang cukup untuk menyelesaikan 

soal. Hal ini juga didukung hasil wawancara yang sesuai dengan jawaban yang telah 

ditulis oleh SAH. Berikut hasil wawancaranya: 

P: ok kita masuk pada soal nomor 4, apa yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal? 
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S : hmm…. Jadi yang diketahui dalam soal itu harga tiap jenis beras yaitu jenis 1 6000, dan jenis 2 

6200.Terus yang ditanyakan berapa berat jenis 1 dan 2 kalau harganya 306.000. 

P : masih ada lagi ngak? 

S : ya berarti harga semuanya 306.000 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SAH mampu melewati tahap 

memahami masalah pada soal nomor empat. Hasil tes tertulis SAH pada tahap 

penyelesaian untuk soal nomor empat disajikan dalam Gambar 16 : 

 
Gambar 16: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Penyelesaian 

 

Dilihat dari gambar diatas dapat diketahui bahwa SAH mampu melewati tahap 

penyelesaian, namun SAH belum menuliskan persamaan satu dan persamaan dua. Ketika 

melakukan klarifikasi jawaban melalui wawancara SAH menyatakan bahwa ia tidak 

menuliskan karena terburu – buru dan tidak tahu bahwa kedua persamaan tersebut harus 

dituliskan. Hal ini serupa dengan soal-soal lainnya.Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa SAH mampu melewati tahap penyelesaian untuk soal nomor empat. Gambar 17 

merupakan hasil tes tertulis SAH pada tahap pengecekan kembali : 
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Gambar 17: Hasil Tes Tertulis Subjek SAH Pada Tahap Pengecekan Kembali 

 

Pada tahap ini SAH mampu melewati tahap pengecekan kembali, hal ini juga 

didukung dengan keyakinan SAH terhadap kebenaran jawabannya pada saat wawancara. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SAH menyelesaikan soal nomor empat 

sampai pada tahap pengecekan kembali. Akan tetapi dalam proses penyelesaiannya SAH 

belum melakukan tahap perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan SAH 

hal ini disebabkan karena SAH terburu-buru dalam menyelesaikan soal.Berikut hasil 

wawancaranya : 

P : pengetahuan apa saja yang kamu giunakan untuk menyelesaikann soal ini? Bisa kita lihat pada 

rencana pelaksanaan kosong? 

S : oh ya pak, keburu- buru kerjainnya. 

P : baik, jadi pengetahuan apa yang kamu pakai untuk menyelesaikann ini? 

S : jadi kita kan kita ketahui tadi beras semuanya 50 kg, bisa dibuat x + y = 50.  

P : x + y = 50 itu dari mana? 

S : kan dimisalkan pak, x itu beras 1 dan y itu beras 2. 

P : Baik, setelah itu apa lagi? 

S : nah harga semuanyakan 306.000, jadi to 6000x dan 6200y jadi 306.000 

P : Baik, kalau gitu terus langkah – langkahnya udah benar belum? 

S : udah kayaknya pak, soalnya waktu di cek langsung sama harganya jadi yakin sih benar pak. 

P : baiklah berarti benar ya,,, 

S : ya pak 

  

Tabel 4 

Keunikan SAH dalam mengerjakan soal cerita 

No 

Soal 
T1 Ket T2 Ket T3 Ket T4 Ket 

1 √ 

Sudah 

menuliskan 

secara lengkap 

pada lembar 

jawaban tes 

tertulis. √ 

Pada 

perencanaan 

SAH sudah 

menuliskan 

pemisalan 

untuk 

menghilangka

n salah satu 

variabelnya 

dan membuat 

model 

√ 

Dengan model 

yang sudah 

dibuat, untuk 

mencari nilai y, 

SAH 

menggunakan 

eliminasi 

padapersamaan 

1&2 setelah 

mendapatkan 

nilai y, SAH 

√ 

SAH langsung 

mengsubstitusi 

nilai x dan y 

pada persamaan 

1 & 2. 
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matematikany

a dengan 

benar. 

mengsubstitusi 

nilai y 

kepersamaan 1. 

2 √ 

Sudah 

menuliskan 

secara lengkap 

pada lembar 

jawaban tes 

tertulis. 

√ 

Tidak ada 

pemisalan 

tetapi bisa 

membuat 

model 

matematikany

a, namun 

dengan 

perencanaan 

yang kurang 

matang SAH 

belum 

memisahkan 

antara variabel 

dengan 

konstanta 

dalam 

membuat 

persamaan. 

√ 

Dengan 

perencanaan 

yang kurang 

matang SAH 

melakukan 

eliminasi 

persamaan 1 & 2 

untuk mencari 

nilai x, sehingga 

terjadi kesalahan, 

namun hasil dari 

nilai x benar. 

Setelah diperoleh 

nilai x, SAH 

mengsubstitusi 

nilai x pada 

persamaan 1 dan 

hasilnya benar. 

√ 

SAH sudah 

melakukan 

dengan tepat 

pada tahap ini, 

SAH langsung 

mengsubstitusi 

nilai x dan y 

pada persamaan 

yang telah 

dikerjakannya. 

 

 

 

 

 

 

3 √ 

Sudah 

melakukan 

secara benar dan 

menuliskan 

dengan tepat. 

√ 

SAH hanya 

menuliskan 

mencari nilai x 

dan y, SAH 

tidak 

menuliskan 

pemisalan 

variabel x dan 

y, serta tidak 

membuat 

model 

matematikany

a. 

√ 

Pada perencaaan 

tidak ada 

persamaan/ 

model, namun 

pada tahap ini 

SAH menuliskan 

adanya 

persamaan/ 

model 

matematikanya. 

Setelah itu SAH 

melakukan 

eliminasi 

persamaan 1 &2 

terhadap x, 

namun terjadi 

kesalahan saat 

melakukan 

pengurangan 

pada persamaan 

1&2 tetapi 

hasil/nilai y 

benar. Setelah 

mendapatkan 

nilai y SAH 

mengsubstitusi 

nilai y pada 

persamaan 1 dan 

hasilnya benar. 

√ 

Pada tahap ini 

SAH sudah 

melakukan 

dengan tepat 

hasil atau nilai x 

dan y langsung 

di substitusi pada 

persamaan. 

4 √ Sudah x Tidak √ pada tahap ini √ Tahap ini SAH 
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melakukan 

secara benar dan 

menuliskan 

dengan tepat. 

membuat 

perencanaan. 

SAH menuliskan 

persamaan/ 

model 

matematikanya, 

padahal tidak ada 

perencanaan. 

Setelah itu SAH 

melakukan 

eliminasi 

persamaan 1&2 

terhadap x. 

setelah 

mendapatkan 

nilai y, SAH 

mengsubstitusi 

nilai y pada 

persamaan 1. 

langsung 

mengsubstitusi 

nilai x dan y 

pada persamaan. 

Keterangan:  T1. Tahapan Memahami Masalah 

T2. Tahapan Menyusun Rencana 

T3. Tahapan Melaksanakan Rencana 

T4. Tahapan Mengecek Kembali 

Dengan demikian, secara keseluruhan SAH mampu mengerjakan langkah demi langkah 

dari tahap memahami soal sampai pengecekan kembali, hanya saja dalam penulisan pada saat tes 

masih ada yang kurang, akan tetapi ketika diklarifikasi lewat wawancara SAH mampu 

menyebutkannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika pada hari jum’at 26 

Agustus 2016, SAH adalah orang rangking di kelasnya.SAH mampu mengerjakan soal 

matematika dengan baik, hanya saja terkadang kurang teliti dalam pengoperasian.Secara 

keseluruhan SAH bisa mengerjakan soal matematika dengan baik. 

b. Deskripsi penjelasan soal cerita subjek JRVS dari soal nomor 1-4 

1. Soal nomor 1  subjek JRVS sampai pada tahap pengecekan kembali 

Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang diketahui 

dan yang ditanyakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 18: 

 
Gambar 18: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Memahami Masalah 

 

Hal ini juga didukung pada hasil wawancara bersama subjek JRVS, subjek 

mampu menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan 
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informasi untuk menjawab pertanyaan sehingga subjek dapat dikatakan melewati tahapan 

memahami masalah. Berikut hasil wawancaranya: 

P : baik, seputar yang kamu kerjakan dalam soal itu. Soal yang pertama gimana?Apa yang 

ditanyakan dan yang diketahui dari soal itu? 

S : kan yang diketahui kan Asep membeli 2 kg mangga dan 1kg apel 15.000, dan Intan membeli 

apel .. ehh ga mangga 1kg dan 2kg apel 18.000, terus yang ditanya harga 5kg mangga dan 3kg 

apel. 

P : ada lagi ngak informasi lain atau sudah cukup dalam soal ini? 

S : cukup pak 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek JRVS menuliskan cara subjek dalam 

menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada Gambar 19: 

 
Gambar 19: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek JRVS menuliskan pada rencana penyelesaian 

namun subjek tersebut masih ada yang kurang pada pemisalan pada rencana 

penyelesaiannya. 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. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek telah mampu melewati tahap 

perencanaan penyelesaian.Berikut wawancaranya : 

P : baik, gimana menurut kamu atau apa pengetahuan yang kamu gunakan untuk rencana 

penyelesaian pada soal? 

S : ya berarti kita ketahui variabel x dan y, kita buat persamaannya, 

P : dari yang kamu tulis itu kan belum memisalkan x itu apa dan y itu apa to, tapi kamu tahu kan? 

S : ya pak, jadi x itu mangga dan y itu apel. Terus kita tentukan persamaannya baru dapat dicari x 

nya berapa dan y nya berapa. 

 

Subjek JRVS juga menuliskan cara subjek dalam penyelesaian seperti yang tersaji 

pada Gambar 20: 
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Gambar 20: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Penyelesaian 

Berdasarkan hasil tes tertulis, Subjek JRVS sudah benar melakukan perhitungan, 

namun ada langkah yang kurang pada penyelesaian yaitu menentukan persamaan (i) dan 

persamaan (ii).Selanjutnya dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek 

JRVS. Berdasarkan hasil wawancara subjek memberikan jawaban yang benar, dengan 

cara yang benar sesuai pada tahap rencana penyelesaian.  

P : pada langkah langkah penyelesaiannya kamu buat gimana? 

S : saya pakai eliminasi pak,  

P : pakai eliminasi ya, ok. Kenapa pakai itu? 

S : gampang aja pak 

P : baik, jadi menurut J itu persamaan satu dan duanya yang mana? 

S : ya itu to pak, 2x + y = 15.000 persamaan satuny, terus x + 2y= 18.000 untuk persamaan 

duanya. 

Dengan demikian dapat diaktakan bahwa subjek telah mampu melewati tahap 

penyelesaian. Subjek JRVS juga menuliskan cara subjek dalam pengecekan kembali 

seperti yang tersaji pada Gambar 21: 
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Gambar 21: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Pengecekan Kembali 

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

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

hasil wawancara subjek yang mengatakan subjek JRVS yakin terhadap jawabannya dan 

mampu menjelaskan cara subjek dalam melakukan pengecekan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa subjek JA mampu mencapai pengecekan kembali untuk soal nomor 

1. 

P : baik, jadi kamu sudah melakukan pengecekan terhadap jawabanmu? 

S : sudah pak, 

P : gimana sudah benar jawabannya belum? Sama atau tidak? 

S : sama pak 

P : yakin? 

S : yakin pak 

2. Soal nomor 2 subjek JRVS sampai pada tahap pengecekan 

Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang diketahui 

dan yang ditanyakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 22: 

 

Gambar 22: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Memahami Masalah 

Hal ini juga didukung pada hasil wawancara bersama subjek JRVS, subjek 

mampu menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan 

informasi untuk menjawab pertanyaan sehingga subjek dapat dikatakan mampu melewati 

tahapan memahami masalah.  
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P : baik kita masuk pada soal nomor dua, dari soal apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari 

soal? 

S : umur ave 7 tahun lebih tua dari tika, lalu jumlah umur mereka 43 tahun. Terus yang ditanyakan 

itu umur Ave dan umur Tika masing-masing. 

P : masih ada ngak informasi yang ada pada soal? 

S : cukup  

Berdasarkan hasil tes tertulis, subjek JRVS menuliskan cara subjek dalam rencana 

menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada Gambar 23: 

 

Gambar 23: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek JRVS menuliskan rencana penyelesaian, 

namun rencana penyelesaian yang dituliskan masih kurang lengkap yaitu penentuan 

pemisalan variabel x dan y serta menentukan x dan y. Pada saat dilakukan wawancara 

untuk mengkonfirmasi jawaban, subjek mampu menjelaskan pengetahuan yang 

digunakan, alasan memilih pengetahuan, menjelaskan hubungan antara yang diketahui 

dan yang ditanyakan, serta mampu menguraikan langkah-langkah penyelesaian.  

P : rencana penyelesaiaannya gimana? 

S :  Ya kita buat x – y = 7 dan x + y = 43. 

P : itu dari mana? 

S : Ya itu dari yang diketahui, 

P :  pengetahuan apa yang kamu akan gunakan untuk rencana pelaksanaan? 

S : ya variabelnya itu pak, jadi kita menggunakan eliminasi untuk menghilangkan salah satu 

variabelnya.  

P : baik, masih ada kah informasi untuk menjawab soal dan perencanaannya ini? 

S : cukup pak 

P : lalu bagaimana dengan langkah-langkah penyelesaiannya? 

S : ya saya melakukan dengan elimisasi pak, karena gampang. 

P : trus menentukan persamaan nya bagaimana? 

S : ya persamaannya satu diatas dan persamaan dua dibawahnya, seperti yang saya tulis ini pak. 

Dengan demikian dapat diakatakan bahwa subjek telah mampu melewati tahap 

perencanaan penyelesaian.Subjek JRVS juga menuliskan pada tahap penyelesaian seperti 

yang tersaji pada Gambar 24: 
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Gambar 24: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Penyelesaian 

Berdasarkan hasil tes tertulis, Subjek JRVS sudah benar melakukan perhitungan 

dan tahap dengan baik, namun ada langkah yang kurang pada penyelesaian yaitu 

menentukan persamaan (i) dan persamaan (ii).Selanjutnya dilakukan wawancara untuk 

mengkonfirmasi jawaban subjek JRVS. Berdasarkan hasil wawancara subjek 

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

penyelesaian.  

P : jadi, persamaan satu dan duanya mana? 

S : ya x-y =7 itu persamaan satu dan x+y = 43 itu persamaan dua 

P : baik, berarti tahu ya. 

S : ya pak 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek telah mampu melewati tahap 

penyelesaian.Subjek JRVS juga menuliskan cara subjek dalam pengecekan kembali 

seperti yang tersaji pada Gambar 25: 

 

Gambar 25: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Pengecekan Kembali 

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

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

hasil wawancara subjek yang mengatakan subjek JRVS yakin terhadap jawabannya dan 

mampu menjelaskan cara subjek dalam melakukan pengecekan, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa subjek JRVS mampu menyelesaikan soal nomoe dua sampai pada 

tahap pengecekan kembali. 

P : sudah yakin dengan jawabannya? 

S : sudah sih pak, yaaa gimana saya yang kerjakan sendiri pasti yakin lah. 

P : emang jawabannya sudah di cek benar atau salahnya? 

S : sudah pak, jawabannya sama, kayak diatas . jadi selisih Ave dan intan 7. 

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

Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang diketahui 

dan yang ditanyakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 26: 

 

Gambar 26: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Memahami Masalah 

Hal ini juga didukung pada hasil wawancara bersama subjek JRVS, subjek 

mampu menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan 

informasi untuk menjawab pertanyaan sehingga subjek dapat dikatakan mampu melewati 

tahapan memahami masalah.  

P : baik, kamu melakukannya dengan benar. Nah sekarang kita masuk nomor tiga, gimana 

menurut kamu?Apa yang ditanya dan diketahui dari soal? 

S : ya … yang diketahui dari soal itu selisih umur ayah dan anaknya 26 tahun, terus lima tahun 

yang lalu umur mereka 34 tahun, lalu yang ditanyakan itu umur ayah dan umur anaknya dua tahun 

yang akan datang. 

P : ada lagi ngak informasi untuk melanjutkan pada perencanaannya? 

S : cukup pak, itu aja 

Berdasarkan hasil tes tertulis, subjek JRVS menuliskan cara subjek dalam rencana 

menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada Gambar 27: 

 

Gambar 27: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek JRVS menuliskan rencana penyelesaian, 

namun rencana penyelesaian yang dituliskan masih kurang lengkap yaitu penentuan 
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pemisalan variabel x dan y serta menentukan x dan y. Pada saat dilakukan wawancara 

untuk mengkonfirmasi jawaban subjek mampu menjelaskan pengetahuan yang 

digunakan, alasan memilih pengetahuan, menjelaskan hubungan antara yang diketahui 

dan yang ditanyakan, serta mampu menguraikan langkah-langkah penyelesaian.  

P : baik, pengetahuan apa yang kamu gunakan untuk menjawab soal ini? 

S : ya saya buat persamaannya dulu, lalu cari x nya berapa dan y nya berapa. 

P : emang x y itu apa? 

S : kan dimisalkan x itu umur ayah dan y itu umur anak,  

P: lalu kenapa kamu tidak tulis di lembar jawabanmu? 

S : ya lupa pak, tak kira ga di nilai itunya 

P : lalu? 

S : ya kita selesaikan cari x dan y nya, setelah dapat x dan y nya di tambah 2tahun. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek telah mampu melewati tahap 

perencanaan penyelesaian. Subjek JRVS juga menuliskan pada tahap penyelesaian seperti 

yang tersaji pada Gambar 28: 

 

Gambar 28: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Penyelesaian 

Berdasarkan hasil tes tertulis, Subjek JRVS sudah benar melakukan perhitungan 

dan tahap dengan baik, namun ada langkah yang kurang pada penyelesaian yaitu 

menentukan persamaan (i) dan persamaan (ii). Selanjutnya dilakukan wawancara untuk 

mengkonfirmasi jawaban subjek JRVS. Berdasarkan hasil wawancara subjek 

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

penyelesaian.  

P : Persamaan satu dan duanya mana? 

S : ini pak, x-y = 26 pers 1 dan pers 2 x+y = 44 

P: kok tidak ditulis pada lembar jawabannya 

S: ga pa pa pak, soalnya langsung aja gitu maksudnya. 

P  : lalu bagaimana kamu menyelesaikannya? 

S : ya saya pakai eliminasi pak, karena eliminasi gampang, trus cepat. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek telah mampu melewati tahap 

penyelesaian.Subjek JRVS juga menuliskan cara subjek dalam pengecekan kembali 

seperti yang tersaji pada Gambar 29: 

 

Gambar 29: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Pengecekan Kembali 

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

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

hasil wawancara subjek yang mengatakan subjek JRVS yakin terhadap jawabannya dan 

mampu menjelaskan cara subjek dalam melakukan pengecekan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa subjek JRVS mampu menyelesaikan soal nomor tiga sampai pada 

tahap pengecekan kembali. 

P : lalu apakah kamu sudah cek hasilnya? 

S : sudah pak 

P : bagaimana hasil itu? 

S : ya 35 – 9 = 26, berarti benar to pak selisih mereka gitu. 

P : baik kalau gitu, berarti sama ya 

S : ya sama pak. 

4. Soal nomor 4 subjek JRVS sampai pada tahap pengecekan kembali 

Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang diketahui 

dan yang ditanyakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 30: 

 

Gambar 30: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Memahami Masalah 

Pada hasil tes yang dituliskan oleh subjek ada yang diketahui belum di tuliskan. 

Untuk lebih lanjut dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban subjek. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama subjek JRVS, subjek mampu menyebutkan apa 

yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ketercukupan informasi untuk menjawab 
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pertanyaan sehingga subjek dapat dikatakan melewati tahapan memahami masalah. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek telah mampu melewati tahap memahami 

masalah. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan JRVS : 

P : nah emang menurt kamu pa yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal ini? 

S : ya ,…. Harga 1kg beras jenis 1 itu 6000, trus harga 1kg beras jenis 2 itu 6200, yang ditanya 

berat beras yang dijual. Dengan harga 306.000 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek JRVS menuliskan cara subjek dalam rencana 

menyelesaikan soal seperti yang terlihat pada Gambar 31: 

 

Gambar 31: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

Berdasarkan hasil tes tertulis Subjek JRVS menuliskan rencana penyelesaian, 

namun rencana penyelesaian yang dituliskan salah melakukan pemisalan variabel x dan y 

serta menentukan x dan y. Pada saat dilakukan wawancara untuk mengkonfirmasi 

jawaban subjek tidak mampu menjelaskan pengetahuan yang digunakan, alasan memilih 

pengetahuan, menjelaskan hubungan antara yang diketahui dan yang ditanyakan bingung 

cara menyelesaikannya, serta tidak mampu menguraikan langkah-langkah penyelesaian.  

P : lalu gimana rencana penyelesaiannya? 

S : bingung pak, ga ngerti buat variabelnya gimana.  

P : lalu yang kamu tulis itu apa? 

S : saya tadi ngarang pak, karena ga tahu mau ditulis gimana. 

P : memangnya ada apa soal nomor 4, tapi kan udah tahu yang diketahui dan ditanya,  

S : ya masih belum mudeng pak. 

P : jadi ga yakin jawabanmu? 

S : ga pak. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek tidak mampu melewati tahap 

perencanaan untuk soal nomor empat. Subjek JRVS juga menuliskan pada tahap 

penyelesaian seperti yang tersaji pada Gambar 32: 
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Gambar 32: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Penyelesaian 

Berdasarkan hasil tes tertulis, Subjek JRVS salah melakukan permisalan dan 

berdampak pada penyelesaian rencana serta kurang pada penyelesaian yaitu menentukan 

persamaan (i) dan persamaan (ii).Selanjutnya dilakukan wawancara untuk 

mengkonfirmasi jawaban subjek JRVS. Berdasarkan hasil wawancara subjek 

memberikan jawaban tidak mengerti cara menyelesaikannya dan bingung pada tahap 

rencana penyelesaian. Sehingga dapat disimpulkan bawha subjek tidak mampu melewati 

tahap penyelesaian untuk soal nomor empat. Subjek JRVS juga menuliskan cara subjek 

dalam pengecekan kembali seperti yang tersaji pada Gambar 33: 

 

Gambar 33: Hasil Tes Tertulis Subjek JRVS Pada Tahap Pengecekan Kembali 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek JRVS, subjek tidak benar dalam melakukan 

pengecekan kembali dan jawaban akhir subjek tidak benar. Hal ini juga didukung dari 

hasil wawancara subjek yang mengatakan subjek JRVS tidak yakin terhadap jawabannya 

dan tidak mampu menjelaskan cara subjek dalam melakukan pengecekan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa subjek JRVS belum mampu menyelesaikan soal pada tahap 

pengecekan kembali. 

Tabel 5 

Keunikan JRVS dalam pengerjaan soal cerita 

No 

Soal 
T1 Ket T2 Ket T3 Ket T4 Ket 

1 √ 

Sudah 

melakukan 

dengan benar 

√ 

JRVS sudah 

menuliskan 

persamaan/ 

√ 

Pada tahap ini 

untuk 

menentukan 

√ 

JRVS 

langsung 

mengsubstitusi 
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dan menuliskan 

dengan tepat apa 

yang diketahui 

dan ditanya pada 

lembar jawaban. 

model 

matematikanya 

dan apa yang 

akan 

dikerjakan 

terlebih dahulu 

tanpa ada 

pemisalan 

variabel x dan 

y. 

nilai x dan y 

JRVS 

melakukan 

eliminasi 

kedua 

persamaan 

terhadap x 

maupun 

terhadap y. 

nilai x dan y 

pada 

persamaan. 

2 √ 

Sudah 

menuliskan 

dengan tepat apa 

yang diketahui 

dan ditanya. 

√ 

JRVS 

membuat 

model 

matematikanya 

dengan benar. 

√ 

Tanpa adanya 

apa yang 

dicari terlebih 

dahulu pada 

perencanaan, 

JRVS 

mengeliminasi 

persamaan 1 

& 2 terhadap x 

dan terhadap 

y, untuk 

menentukan 

nilai x dan y. 

√ 

JRVS sudah 

melakukan 

dengan tepat 

pada tahap ini, 

JRVS 

langsung 

mengsubstitusi 

nilai x dan y 

pada 

persamaan 

yang telah 

dikerjakannya. 

3 √ 

Sudah 

melakukan 

secara benar dan 

menuliskan 

dengan tepat apa 

yang diketahui 

dan ditanya. 

√ 

Pada 

pembuatan 

model 

matematikann

ya kurang 

tepat apa yang 

ada disoal 

pada salah satu 

persamaannya, 

tapi yang 

dituliskan hasil 

akhir dari 

model 

tersebut.  

√ 

Tanpa adanya 

apa yang 

dicari terlebih 

dahulu pada 

perencanaan, 

JRVS 

mengeliminasi 

persamaan 1 

& 2 terhadap x 

dan terhadap 

y, untuk 

menentukan 

nilai x dan y. 

jadi JRVS 

melakukan 

eliminasi 

kedua-duanya. 

√ 

Sudah 

melakukan 

dengan tepat 

hasil atau nilai 

x dan y 

langsung di 

substitusi pada 

persamaan. 

4 √ 

Sudah 

menuliskan akan 

tetapi kurang 

lengkap apa 

yang diketahui 

dan ditanya. 

√ 

Pada tahap ini 

JRVS sudah 

membuat 

persamaan 

akan tetapi 

model 

matematikanya 

salah. 

√ 

Proses 

perencanaan 

yang salah 

pada 

pemodelan 

mengakibatka

n salah pada 

penyelesaian 

serta 

menggunakan 

eliminasi 

untuk mencari 

x dan y. 

√ 

Tahap ini 

JRVS 

langsung 

mengsubstitusi 

nilai x dan y 

pada 

persamaan 

akan tetapi 

hasil yang 

dikerjakan 

salah. 

Keterangan:  T1. Tahapan Memahami Masalah 
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T2. Tahapan Menyusun Rencana 

T3. Tahapan Melaksanakan Rencana 

T4. Tahapan Mengecek Kembali 

Dengan demikian, secara keseluruhan JRVS mampu mengerjakan langkah demi langkah 

dari tahap memahami soal sampai pengecekan kembali, hanya saja dalam penulisan pada saat tes 

masih ada yang kurang, akan tetapi ketika diklarifikasi lewat wawancara JRVS mampu 

menyebutkannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika pada hari jum’at 26 

Agustus 2016, JRVS adalah siswa yang cukup pintar di kelasnya.JRVS mampu mengerjakan soal 

matematika dengan baik, hanya saja terkadang kurang teliti dalam pengoperasian.Secara 

keseluruhan JRVS bisa mengerjakan soal matematika dengan baik. 

c. Deskripsi penjelasan soal cerita subjek TAY dari soal nomor 1-4 

1. Soal nomor 1 subjek TAY sampai pada tahap penyelesaian masalah   

Dalam memahami masalah yang diberikan, subjek menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan seperti yang tersaji pada Gambar 34 : 

 

Gambar 34: Hasil Tes Tertulis Subjek TAY pada Tahap Memahami Masalah 

Untuk dapat mengetahui lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara untuk 

mengklarifikasi jawaban TAY. Berdasarkan hasil wawancara, TAY mampu menyebutkan 

apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dan informasi yang cukup untuk menjawab 

pertanyaan, sehingga TAY dapat dikatakan telah melewati tahapan memahami masalah.  

P : baik soal yang pertama apa yang diketahui dan ditanya dalam soal? 

S : jadi Asep membeli 2kg apel …. Ehhh… mangga terus 1 kg apel dan dia membayar 15.000. 

terus Intan membeli 1kg mangga dan 2kg apel dengan harga 18.000, trus yang ditanyakan berapa 

harga 5kg mangga dan 3kg apel. 

P : masih ada informasi ngak untuk mendukung apa yang kamu buat? 

S : ga pak. 

Berdasarkan hasil tes tertulis TAY menuliskan rencana dalam menyelesaikan soal 

seperti Gambar 35 : 
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Gambar 35: Hasil Tes Tertulis Subjek TAY Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa TAY sudah mampu melewati 

tahapan rencana penyelesaian soal. Hal ini didukung dengan dengan hasil wawancara, 

dimana TH mampu menjelaskan langkah yang akan TAY lakukan untuk menyelesaikan 

soal nomor satu.  

P : lalu pengetahuan apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

S : ya saya tentukan dulu x itu apa, y itu apa, dan buat variabelnya. Lalu kita cari x dan y nya dulu 

sebelum cari yang lain. 

P : lalu apa lagi? 

S : Itu  ya dibuat variabelnya 

P : Ok, setelah itu bagaimana kamu untuk menyelesaikannya? 

S : ya pakai eliminasi pak, jadi menghilangkan salah satu variabelnya,  

P : lalu? Gimana itu? 

S : ya, jadi kita bisa cari x dan y nya. 

Pada tes tertulis TAY menuliskan caranya dalam menyelesaikan soal seperti 

Gambar 36: 

 

Gambar 36: Hasil Tes Tertulis Subjek TAY Pada Tahap Penyelesaian 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa TAY mampu menyelesaikan 

soal dengan jawaban benar. Hal ini didukung dengan hasil wawancara, TAY menjelaskan 

bahwa ia menggunakan eliminasi dalam penyelesaian soal karena lebih mudah dan 
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menggunakan substitusi dalam mencari nilai y karena lebih singkat cara penyelesaiannya. 

Akan tetapi TAY belum melakukan pengecekan jawaban pada soal nomor satu, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa TAY hanya mampu menyelesaikan soal nomor satu sampai 

pada tahap penyelesaian. 

P : sudah kamu cek belum? 

S : Belum pak, 

P : Kenapa? 

S : Ga pa pa 

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

Dalam memahami masalah yang diberikan, TAy belum mampu menuliskan apa 

yang diketahui secara keseluruhan, namun TAY mampu menuliskan apa yang ditanyakan 

dalam soal nomor dua dengan benar. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 37 : 

 

Gambar 37: Hasil Tes Tertulis Subjek TAY Pada Tahap Memahami Masalah 

Untuk mengetahui lebih lanjut dilakukan wawancara untuk mengklarifikasi 

jawaban TAY. Berdasarkan hasil wawancara TAY dapat menjelaskan apa yang 

ditanyakan dari soal nomor dua, namun tidak dapat menyebutkan apa yang diketahui 

secara keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa TAY belum dapat melewati 

tahapan memahami masalah.  

P : Baik kita lanjut soal nomor 2, apa yang kamu ketahui maksud dari soal? 

S : jadi yang diketahui umur Ave 7 tahun lebih tua dari Tika, dan menentukan umurnya masing-

masing.  

P : lalu masih ada lagi ga? 

S : ga pak, ehhh ini jumlah umur mereka 43 tahun pak, kelupaan. 

Hal ini dibuktikan dengan apa yang TAY tuliskan pada tahapan perencanaan dan 

penyelesaian soal seperti Gambar 38 : 

 

Gambar 38: Hasil Tes Tertulis Subjek TAY Pada Tahap Rencana Penyelesaian 
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Tahap penyelesaian soal dapat dilihat pada Gambar 39:  

 

Gambar 39: Hasil Tes Tertulis Subjek TAY Pada Tahap Penyelesaian 

Berdasarkan hasil wawancara juga TAY menyatakan bahwa dalam tahap 

perencanaan TAY hanya mengarang saja karena tidak tahu apa yang harus dituliskan, 

begitu juga pada tahap penyelesaian. Disamping itu TAY tidak melakukan tahapan 

pengecekan kembali.Sehingga dapat disimpulkan bahwa TAY belum mampu melalui 

tahap memahami masalah pada penyelesaian soal nomor dua. 

P : lalu gimana tu, rencana penyelesaiannya kamu? 

S : bingung pak, kurang paham 

P : pengetahuan apa yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

S : ga tahu pak, 

P : Baiklah, bisa dilihat ya penyelesaiannya juga tidak ada langkah-langkahnya  itu dari mana. 

S : asal buat aja pak. 

3. Soal nomor 3 subjek TAY sampai pada tahap perencanaan penyelesaian  

Dalam memahami masalah yang diberikan, TAY menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan, seperti Gambar 40:  

 

Gambar 40: Hasil Tes Tertulis Subjek TAY Pada Tahap Memahami Masalah 

Untuk mengklarifikasi jawaban TAY, peneliti melakukan wawancara. 

Berdasarkan hasil wawancara TAY mampu menyebutkan apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, dan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan sehingga TAY dapat 

dikatakan melewati tahapan memahami masalah.  

P : Ok lah, lalu bagaimana soal yang nomor 3? 

S : apanya pak? 

P : apa yang ditanya dan yang diketahui dari soal? 
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S : umur ayah dan anaknya itu 26 tahun selisihnya, terus jumlah umur mereka 5 tahun yang lalu 34 

tahun, nah yang ditanyakan itu umur ayah dan umur anaknya 2 tahun yang akan datang. 

P : masih ada lagi? 

S : ga pak 

Berdasarkan hasil tes tertulis TAY menuliskan rencana penyelesaian untuk soal 

nomor tiga seperti pada Gambar 41:  

 

Gambar 41: Hasil Tes Tertulis Subjek TAY Pada Tahap Rencana Penyelesaian 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa TAY belum mampu melalui 

tahapan perencanaan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dimana TAY tidak 

mampu menjelaskan rencana penyelesaian soal yang akan dilakukan pada tahap 

perencanaan.  

Hal ini juga dibuktikan dengan ketidakmampuan TAY mengerjakan soal pada 

tahap penyelesaian soal seperti Gambar 42:  

 

Gambar 42: Hasil Tes Tertulis Subjek TAY Pada Tahap Penyelesaian 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa TAY belum mampu melewati tahap 

penyelesaian soal dengan benar.Hal ini didukung dengan hasil wawancara diamana TAy 

tidak mampu menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal nomor tiga.Selain itu TAY 

tidak melakukan tahapan pengecekan kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa TAY  hanya mampu melewati tahap memahami masalah pada soal nomor tiga.  

P : lalu rencana penyelesaiannya gimana?  

S : Bingung pak saya, tidak tahu  

P : terus dari mana 34 – 26 itu?  

S : dari soal pak 

P : sudah kamu cek jawabannya? 

S : belum pak, karna ga ngerti. 
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4. Soal nomor 4 subjek TAY tidak mampu menjawab 

Dalam memahami masalah yang diberikan TAY belum mampu menyebutkan apa 

yang diketahui secara keseluruhan dan belum mampu menyebutkan apa yang ditanyakan 

dari soal nomor empat, seperti pada Gambar 43 : 

 

Gambar 43: Hasil Tes Tertulis Subjek TAY Pada Tahap Memahami Masalah 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara untuk mengklarifiaksi jawaban TAY. 

Berdasarkan hasil wawancara TAY mampu menyebutkan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. Akan tetapi dalam tes tertulis TAY tidak melanjutkan pada tahapan 

selanjutnya, selain itu berdasarkan hasil wawancara TAY juga menyampaikan bahwa ia 

menyerah karena tidak tahu bagaimana menyelesaikan soal tersebut. Dengan demikian 

dapat diaktakan bahwa TAY hanya melewati tahapan memahami masalah pada soal 

nomor empat. 

P : apa yang diketahui dari soal dan yang ditanya? 

S : beras 50 kg,  heheh,,, ga tahu pak susah  

Tabel 6 

Keunikan TAY dalam pengerjaan soal cerita 

No 

Soal 
T1 Ket T2 Ket T3 Ket T4 Ket 

1 √ 

Sudah 

menuliskan 

secara lengkap 

pada tes tertulis 

√ 

Sudah 

menuliskan 

secara lengkap 

dan tepat 

model 

matematikanya 

√ 

Dengan 

perencanaan 

yang matang, 

TAY 

melakukan 

eliminasi 

persamaan 1 & 

2 terhadap y, 

setelah 

mendapatkan 

nilai x, TAY 

melakukan 

substitusi pada 

persamaan 1. 

x 

TAY belum 

melakukan 

pengecekan. 

2 √ 

Sudah 

melakukan akan 

tetapi jawaban 

TAY kurang 

lengkap. 
√ 

TAY tidak 

bisa membuat 

model 

matematikanya

. 
√ 

Karena tidak 

bisa membuat 

model 

matematikanya 

penyelesaiaan 

pun tidak bisa 

dikerjakan 

dengan benar. 

x 

TAY tidak 

melakukan 

pengecekan. 
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3 √ 

Sudah 

melakukan 

dengan benar 

dan menuliskan 

dengan tepat 

apa yang 

diketahui dan 

ditanya. 

√ 

Tidak bisa 

membuat 

pemisalan, 

yang akan 

dicari terlebih 

dahulu dan 

pemodelan. 

√ 

Tidak bisa 

mengerjakan 

disebabkan 

perencanaan 

yang salah 
x 

TAY tidak 

mengerjakan 

pada tahap ini 

dan tidak 

paham. 

4 √ 

Sudah 

melakukan 

tetapi salah 

menuliskan 

dengan tepat 

apa yang 

diketahui dan 

ditanya. 

x 

Tidak 

melakukan 

x 

Tidak 

melakukan 

x 

Tidak 

melakukan 

Keterangan:  T1. Tahapan Memahami Masalah 

T2. Tahapan Menyusun Rencana 

T3. Tahapan Melaksanakan Rencana 

T4. Tahapan Mengecek Kembali 

Berdasarkan hasil keseluruhan pekerjaan TAY adalah TAY kurang mampu dalam 

menyelesaikan matematika, TAY tidak mengerti apa yang ditanya dan apa yang diketahui 

serta menyelesaikannnya. Dari hasil wawancara dengan guru matematika pada hari 

jum’at 26 Agustus 2016, TAY memang setiap ulangan tidak pernah selesai dalam 

mengerkan soal.Hasilnya juga masih di bawah rata-rata.Beliau juga menjelaskan selaku 

guru matematika dan wali kelas TAY terkadang telat masuk kelas pada pagi hari, 

mungkin TAY membutuhkan banyak waktu untuk belajar di luar sekolah.Jadi, TAY 

kurang mampu dalam menyelesaikan soal matematika. 

d. Keunikan Antara Subjek SAH, JRVS dan TAY 

Pada penyelesaian soal cerita tiga subjek memiliki keunikan masing – masing bisa 

di lihat pada tabel 4,tabel 5 dan tabel 6. Secara keseluruhahan pada soal nomor 1-4 subjek 

melakukan dengan caranya mereka sendiri – sendiri. Pada tahap memahami masalah 

SAH mampu menuliskan dengan benar pada soal nomor 1-4, JRVS hanya ada kurang 

lengkap pada soal nomor 4, sedangkan TAY tahap memahami masalah pada tes yang 

benar nomor 1 dan 3, nomor 2 dan 4, dengan kata lain siswa yang berkategori tinggi dan 

sedang mampu memahami masalah sedangkan yang berkategori rendah kurang mampu 

memahami masalah. 
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Pada tahap rencana penyelesaian SAH dan JRVS mampu membuat model 

matematika. Sedangkan TAY hanya pada soal nomor 1 saja yang benar melakukan 

perencanaan. Soal nomor 2-3 salah dan soal nomor 4 tidak ada. Dengan kata lain siswa 

yang berkategori tinggi dan sedang mampu memuat rencana sedangkan yang berkategori 

rendah tidak mampu 

Pada tahap melaksanakan perencanaan atau penyelesaiaan,untuk menentukan x 

dan y SAH menggunakan eliminasi terlebih dahulu setelah itu substitusi, akan tetapi pada 

penyelesaian JRVS menggunakan eliminasi saja untuk menentukan nilai x dan y. 

Berbeda dengan TAY. TAY pada soal nomor satu sama dengan SAH melakukan 

eliminasi terlebih dahulu setelah itu substitusi. Sedangkan soal nomor 2-3 TAY tidak 

mengerti cara mengerjakannya tidak ada eliminasi maupun substitusi, begitu juga soal 

nomor 4 tidak dikerjakan sama sekali. Dengan kata lain siswa yang berkategori tinggi dan 

sedang mampu dalam melaksanakan perencanaan sedangkan yang berkategori rendah 

tidak mampu. 

Pada tahap pengecekan kembali SAH dan JRVS bisa melakukan tahap ini, akan 

tetapi JRVS salah pada nomor 4 sedangkan SAH benar semua. Pada tahap ini juga SAH 

dan JRVS sama-sama langsung mengsubstitusi nilai x dan y pada persamaan yang ada 

pada masing-masing jawaban. Berbeda halnya dengan TAY, TAY sama sekali tidak 

melakukan pengecekan dari soal nomor 1-4. Dengan kata lain siswa yang berkategori 

tinggi dan sedang mampu dalam pengecekan kembali sedangkan yang berkategori rendah 

tidak mampu. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi pemecahan masalah subjek pada 

tahap: Pertama yaitu Memahami masalah, subjek kategori tinggi dan sedang mampu 

menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat serta mampu 

menentukan kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan, sedangkan subjek 

kategori rendah belum mampu menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dengan tepat serta belum mampu menentukan kecukupan informasi untuk menjawab 

pertanyaan; pada tahap Kedua Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah, subjek kategori 

tinggi dan sedang mampu menentukan keterkaitan antara informasi dan informasi lain 
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yang tidak diketahui pada soal, mampu menggunakan semua informasi penting serta 

mampu merencanakan pemecahan masalah, sedangkan subjek kategori rendah tidak 

dapat menentukan keterkaitan antara informasi dan informasi lain yang tidak diketahui 

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

pemecahan masalah; pada tahap Ketiga Melaksanakan Rencana Penyelesaian, subjek 

kategori tinggi dan sedang mampu menggunakan langkah-langkah secara teratur dan 

cenderung terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal sedangkan subjek 

kategori rendah tidak menggunakan langkah-langkah secara teratur dan tidak terampil 

dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal; pada tahap Keempat Memeriksa Kembali, 

subjek kategori tinggi dan sedang belum melakukan pengecekan secara keseluruhan baik 

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

kategori rendah tidak dapat melakukan pengecekan kembali. 
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