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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian
Pada sub bab ini memaparkan prosedur pengambilan data penelitian,
deskripsi hasil yang diperoleh saat penelitian terkait kesulitan peserta didik dalam
memecahkan masalah matematika ditinjau dari Adversity Quotient (AQ).
1. Prosedur Pengambilan Data Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Batik 2 Surakarta pada tahun
pelajaran 2018/2019. Subjek penelitian adalah 6 orang peserta didik kelas XI
MIPA 3 yang terdiri dari 2 peserta didik kategori Adversity Quotient (AQ)
climbers, 2 peserta didik kategori Adversity Quotient (AQ) campers, dan 2
peserta didik kategori Adversity Quotient (AQ) quitters. Data penelitian
diperoleh dengan memberikan angket Adversity Quotient (AQ) terlebih dahulu
kepada peserta didik kelas XI MIPA 3 SMA Batik 2 Surakarta. Pemberian
angket Adversity Quotient (AQ) dilaksanakan pada hari Rabu, 18 November
2020. Peserta didik diminta untuk mengisi angket Adversity Quotient (AQ)
dengan menggunakan google form yang terdiri dari 40 butir pernyataan. Hasil
angket Adversity Quotient (AQ) dapat dilihat pada Lampiran 22. Hasil
penggolongan Adversity Quotient (AQ) peserta didik dapat dilihat pada Tabel
4.1.

Tabel 4.1 Hasil penggolongan Adversity Quotient (AQ)
No
1.
2.
3.

Kategori
Adversity Quotient (AQ)
climbers
Adversity Quotient (AQ)
campers
Adversity Quotient (AQ)
quitters
Jumlah

42

Banyak Siswa
15
20
2
37
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Prosedur pengambilan subjek di awali dengan mencari informasi dari
guru pengampu mata pelajaran matematika kelas XI MIPA 3 di SMA Batik 2
Surakarta untuk mengetahui apakah peserta didik kelas XI MIPA telah
mendapatkan materi matriks. Berdasarkan informasi yang diperoleh, peserta
didik kelas XI MIPA sudah memperoleh materi matriks dan sudah dilakukan
ulangan harian materi matriks. Selanjutnya diberikan angket Adversity
Quotient (AQ) kepada peserta didik kelas XI MIPA 3 untuk mengkategorikan
menjadi Adversity Quotient (AQ) climbers, Adversity Quotient (AQ) campers
dan Adversity Quotient (AQ) quitters.
Pengambilan subjek dilakukan secara snowball sampling yaitu
setelah diperoleh kelompok peserta didik dari masing-masing kategori
Adversity Quotient (AQ), selanjutnya guru pengampu merekomendasikan
peserta didik dari masing-masing kategori Adversity Quotient (AQ) untuk
dijadikan subjek penelitian dengan kategori peserta didik mengalami kesulitan
dalam memecahkan masalah materi matriks berdasarkan nilai ulangan harian
materi matriks serta peserta didik yang dapat diwawancarai dengan kriteria
mampu untuk mengungkapkan gagasan atau ide secara verbal maupun tertulis
untuk kelancaran dalam berkomunikasi dengan pewawancara serta yang
dianggap dapat mewakili kesulitan dalam memecahkan masalah materi
matriks. Hasil rekomendasi dari guru pengampu yaitu 3 peserta didik dari
kategori Adversity Quotient (AQ) climbers dan campers, sedangkan 2 peserta
didik dari kategori quitters karena hanya terdapat 2 peserta didik dalam
kategori Adversity Quotient (AQ) quitters. Selanjutnya, dari beberapa peserta
didik pada masing-masing kategori Adversity Quotient (AQ) dilihat dari hasil
pekerjaan peserta didik pada ulangan harian matriks. Pekerjaan peserta didik
yang mempunyai kemiripan akan dikelompokkan menjadi satu dan diambil
perwakilannya untuk menjadi subjek penelitian sehingga terpilih 2 subjek
Adversity Quotient (AQ) climbers (CL1 dan CL2), 2 subjek Adversity
Quotient (AQ) campers (CM1 dan CM2), dan 2 subjek Adversity Quotient
(AQ) quitters (QT1 dan QT2).
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Setelah menentukan subjek penelitian, yang dilakukan selanjutnya
yaitu menentukan waktu pengambilan data kesulitan subjek dalam
memecahkan masalah materi melalui tes tertulis dan wawancara. Subjek
diminta untuk mengerjakan tes pada lembar jawaban yang sudah disediakan.
Setelah peserta didik selesai menyelesaikan tes pemecahan masalah,
selanjutnya dilakukan wawancara untuk menggali informasi pada jawaban
subjek.
Setelah dilakukan pengambilan tes tertulis dan wawancara dari
masing-masing subjek penelitian, selanjutnya dilakukan triangulasi dengan
dengan membandingkan hasil pengambilan data tes tertulis dengan hasil
pengambilan data wawancara. Apabila hasil data tes tertulis dan wawancara
konsisten, maka data tersebut dapat dinyatakan valid. Dalam hal ini yang
dimaksudkan valid yaitu data hasil tes tertulis dan data hasil wawancara
memberikan hasil yang identik atau sama. Dari hasil triangulasi akan
diperoleh data jenis kesulitan dalam memecahkan masalah matematika pada
materi matriks ditinjau dari Adversity Quotient (AQ) peserta didik.

2. Data Hasil Penelitian
Data hasil penelitian ini adalah informasi kesulitan peserta didik
kelas XI MIPA 3 SMA Batik 2 Surakarta yang mempunyai kategori Adversity
Quotient (AQ) climbers, campers dan quitters dalam memecahkan masalah
materi matriks yang diperoleh dari hasil tes pemecahan masalah dan
wawancara. Kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah materi
matriks dianalisis berdasarkan indikator kesulitan pada penelitian ini yaitu
kesulitan dalam memahami masalah, kesulitan dalam menyusun rencana,
kesulitan dalam melaksanakan rencana dan kesulitan dalam meninjau kembali.

3. Analisis Data Penelitian
a. Subjek Adversity Quotient (AQ) climbers
1) Subjek Pertama Adversity Quotient (AQ) climbers (CL1)
a) Hasil Tertulis
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Analisis hasil tertulis jenis kesulitan pada subjek CL1
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
CL1 mengalami kesulitan dalam memahami masalah. Subjek
CL1 tidak menuliskan apa saja yang diketahui dan ditanyakan
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2. Jawaban tes tertulis
subjek CL1 pada nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Jawaban tes tertulis subjek CL1 nomor 1a

Pada Gambar 4.1, subjek CL1 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita nomor 1. Subjek CL1 juga tidak menuliskan pemisalan
pada soal cerita nomor 1 seperti contoh berikut ini “x
merupakan banyaknya pesawat Airbus 100, y merupakan
banyaknya pesawat Airbus 200, dan z merupakan banyaknya
pesawat Airbus 300”. Subjek CL1 langsung menuliskan model
matematika pada soal cerita. Jawaban tes tertulis subjek CL1
pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Jawaban tes tertulis subjek CL1 nomor 2a
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Pada Gambar 4.2, subjek CL1 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita nomor 2. Subjek CL1 juga tidak menuliskan pemisalan
pada soal nomor 2 seperti contoh berikut ini “x merupakan
biaya sewa hotel, y merupakan biaya transportasi, dan z
merupakan biaya makan”. Subjek CL1 langsung menuliskan
model matematika pada soal cerita nomor 2. Berdasarkan
jawaban pada nomor 1 dan nomor 2, subjek CL1 mengalami
hambatan dalam memahami apa saja yang diketahui dan
ditanyakan karena subjek CL1 tidak menuliskan apa saja yang
diketahui dan apa saja yang ditanyakan dan juga tidak
menuliskan pemisalan pada soal cerita tersebut berdasarkan
indikator pada tipe kesulitan dalam memahami masalah.

(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
CL1 tidak mengalami kesulitan dalam menyusun rencana.
Jawaban tes tertulis subjek CL1 pada nomor 1 dapat dilihat
pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Jawaban tes tertulis subjek CL1 nomor 1b
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Pada Gambar 4.3, subjek CL1 sudah menuliskan model
matematika pada soal cerita nomor 1 kedalam bentuk matriks.
Subjek CL1 tidak mengalami hambatan dalam menentukan
konsep yang sesuai dengan masalah. Subjek CL1 juga tidak
mengalami

hambatan

dalam

merencanakan

strategi

penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan soal cerita pada
nomor 1. Dalam menyelesaikan soal cerita nomor 1, subjek
CL1 dapat menentukan determinan dari matriks yang diketahui
dengan ordo 3x3 dengan metode Sarrus. Jawaban tes tertulis
subjek CL1 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Jawaban tes tertulis subjek CL1 nomor 2b

Pada Gambar 4.4, subjek CL1 juga sudah menuliskan
model matematika pada soal cerita nomor 2 kedalam bentuk
matriks. Subjek CL1 tidak mengalami hambatan dalam
menentukan konsep yang sesuai dengan masalah. Subjek CL1
tidak mengalami hambatan dalam merencanakan strategi
penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan soal cerita pada
nomor 2. Dalam menyelesaikan soal cerita nomor 2, subjek
CL1 sudah dapat menentukan determinan dari matriks yang
diketahui dengan ordo 3x3 dengan metode Sarrus. Berdasarkan
jawaban pada nomor 1 dan nomor 2, subjek CL1 tidak
mengalami kesulitan dalam menyusun rencana.
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(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Pada jawaban tes tertulis nomor 2, subjek CL1
mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana. Jawaban tes
tertulis subjek CL1 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar
4.5.

Gambar 4.5 Jawaban tes tertulis subjek CL1 nomor 2c

Pada Gambar 4.5, subjek CL1 tidak mengalami
hambatan

dalam

mengoperasikan

langkah-langkah

penyelesaian pada soal cerita nomor 2. Dalam mengerjakan
soal cerita nomor 1 dan nomor 2, subjek CL1 sudah
menjabarkan langkah-langkah penyelesaian dengan mencari
determinan dari matriks yang sudah diketahui terlebih dahulu
dengan metode Sarrus kemudian langkah selanjutnya mencari
nilai x (biaya sewa hotel), y (biaya transportasi) dan z (biaya
makan) dengan menggunakan determinan matriks dalam
menyelesaikan persoalan tersebut. Subjek CL1 mengalami
hambatan dalam perhitungan menentukan determinan matriks
karena terjadi kesalahan dalam menghitung determinan dalam
mencari nilai x (biaya sewa hotel) sehingga menyebabkan
kesalahan dalam mengerjakan. Berdasarkan jawaban dari
subjek CL1,

subjek

melaksanakan

rencana

CL1

mengalami kesulitan dalam

karena

subjek

CL1

mengalami
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hambatan

dalam

mengoperasikan

hitungan

berdasarkan

indikator pada tipe kesulitan dalam melaksanakan rencana.
(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
CL1 tidak mengalami kesulitan dalam meninjau kembali.
Jawaban tes tertulis subjek CL1 pada nomor 1 dapat dilihat
pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Jawaban tes tertulis subjek CL1 nomor 1c

Pada Gambar 4.6, subjek CL1 dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek CL1
tidak mengalami hambatan dalam membuat simpulan pada soal
cerita nomor 1. Jawaban tes tertulis subjek CL1 pada nomor 2
dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Jawaban tes tertulis subjek CL1 nomor 2d
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Pada Gambar 4.7, subjek CL1 juga dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek CL1
tidak mengalami hambatan dalam membuat simpulan pada soal
cerita nomor 2. Berdasarkan jawaban pada nomor 1 dan nomor
2, subjek CL1 tidak mengalami kesulitan dalam meninjau
kembali.

b) Hasil Wawancara
Analisis hasil wawancara jenis kesulitan pada subjek CL1
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek CL1
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CL1

:

P

:

CL1
P

:
:

CL1

:

P

:

CL1

:

P
CL1

:
:

“Coba kamu sebutkan kata kunci yang ada di soal
cerita nomor 1 dan nomor 2?“
“Untuk soal nomor 1 kayaknya disuruh cari
jumlah kursi penumpang dari tiga jenis pesawat.
Kalau nomor 2 disuruh cari biaya sewa hotel,
biaya transportasi dan biaya makan“
“Nah dari kata kunci itu, coba sebutkan apa saja
yang diketahui dari soal cerita nomor 1?“
“Kursi penumpang dari masing-masing pesawat.“
“Sekarang untuk soal cerita nomor 2, coba
sebutkan apa saja yang diketahui dari soal itu?“
“Paket perjalanan 1 yang 4 malam menginap, 3
tempat wisata dan 5 kali makan biayanya
2.030.000. Paket II yang 3 malam menginap, 4
tempat wisata, 7 kali makan biayanya 1.790.000.
Sama paket III yang 5 malam menginap, 5 tempat
wisata, 4 kali makan biayanya 2.500.000“
“Sekarang, coba sebutkan apa yang ditanyakan
dari soal cerita nomor 1?“
“Hmm.. kayaknya yg ditanyakan itu suruh cari
jumlah kursi penumpang dari tiga jenis pesawat
atau nyari jumlah pesawatnya ya mbak?
Aku masih bingung. hehe “
“Coba dibaca lagi soalnya terus dipahami“
“Hmm.. Kayaknya nyari jumlah pesawat yang
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P
CL1
P

CL1
P
CL1
P

CL1
P

CL1
P
CL1
P
CL1
P
CL1
P
CL1

harus dipersiapkan untuk perjalanannya.“
:
“Kalau nomor 2 yang ditanyakan apa?“
:
“Biaya sewa hotel tiap malam, transportasi sama
makan.“
:
“Di lembar jawabanmu nomor 1 dan 2, kenapa
kamu ga nulis apa yang diketahui dan ditanyakan
malahan
langsung
menuliskan
model
matematikanya?“
:
“Engga mbak“
:
“Kenapa tidak ditulis?“
:
“Biasanya kalau ada soal cerita engga ditulis
mbak“
:
“Nanti kalau kamu menghadapi soal cerita lagi
sebaiknya hal-hal yang diketahui dan ditanyakan
ditulis ya“
:
“Iya mbak.“
:
“Untuk soal cerita nomor 1 dan nomor 2, kenapa
kamu tidak menuliskan pemisalannya terlebih
dahulu
sebelum
mengubah
ke
model
matematika?“
:
“Oh iya mbak lupa itu aku langsung hehe.“
:
“Coba aku mau tanya untuk soal cerita nomor 1
yang pemisalan x, y sama z itu apa?“
:
“Kayaknya x itu airbuss 100, y itu airbuss 200,
dan z itu airbuss 300.“
:
“Kalau yang nomor 2 bagaimana?“
:
“x biaya sewa hotel, y biaya transportasi, dan z
biaya makan.“
:
“Apakah kamu masih mengalami kesulitan dalam
membaca soal cerita pada nomor 1 dan nomor 2?“
:
“Iya mbak“
:
“Kesulitannya bagaimana?“
:
“Soal ceritanya panjang-panjang mbak“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek CL1 mengalami hambatan dalam membaca soal
cerita. Dalam membaca soal cerita, subjek CL1 membaca soal
cerita yang diberikan secara berulang-ulang tetapi subjek masih
mengalami kesulitan dalam membaca soal cerita. Subjek CL1
sudah bisa menjawab ketika ditanya peneliti mengenai apa saja
yang

diketahui

dan

ditanyakan

tetapi

masih

terdapat
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kebingungan dalam soal tersebut. Subjek CL1 juga sudah bisa
menjawab ketika ditanya peneliti mengenai pemisalan x, y, z
dari lembar jawaban subjek tersebut. Subjek CL1 dapat
mengungkapkan kembali informasi yang ada pada soal dengan
menggunakan

kalimatnya

sendiri

dan

masih

terdapat

kebingungan dalam soal cerita tersebut. Jadi dalam hal ini
subjek CL1 belum memenuhi indikator pertama pada tipe
kesulitan dalam memahami masalah yaitu peserta didik
mengalami hambatan dalam membaca soal cerita.

(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek CL1
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CL1

:

P

:

CL1

:

P

:

CL1

:

P

:

CL1

:

“Setelah kamu merumuskan hal-hal yang
diketahui dan ditanyakan dari soal cerita nomor 1,
langkah apa yang selanjutnya kamu ambil untuk
menyelesaiakan soal tersebut?“
“Ngubah ke dalam bentuk matriksnya dulu
mbak.“
“Sekarang jelaskan bagaimana cara yang kamu
lakukan setelah kamu mengubah ke bentuk
matriksnya?“
“Mencari nilai determinan dari matriks itu dulu
mbak. Terus nanti cari nilai x, y sama z nya pakai
determinan juga.“
“Oke. Sekarang untuk soal cerita nomor 2, setelah
kamu merumuskan hal-hal yang diketahui dan
ditanyakan, langkah apa saja yang selanjutnya
kamu ambil untuk menyelesaiakan soal ini?“
“Sama juga mbak kayak nomor 1, ngubah ke
bentuk matriksnya dulu mbak.“
“Kemudian, jelaskan bagaimana cara yang kamu
lakukan setelah kamu mengubah ke bentuk
matriksnya?“
“Mencari determinan dari matriks itu dulu mbak.
Terus nanti cari nilai x atau biaya sewa hotel , y
atau biaya transportasi dan z atau biaya makan
nya pakai determinan juga gitu.“
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“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mencari nilai determinan dari matriks ordo 3x3?“
CL1 :
“Engga mbak“
P
:
“Kemudian, apakah kamu mengalami kesulitan
dalam mengubah soal cerita ke dalam model
matematika?“
CL1 :
“Engga mbak.“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan
P

:

bahwa subjek CL1 tidak mengalami kesulitan dalam mengubah
soal cerita ke dalam model matematika. Subjek CL1 dapat
merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai dalam
menyelesaikan soal cerita tersebut. Subjek CL1 juga tidak
mengalami kesulitan dalam mencari nilai determinan ordo 3x3.
Jadi dalam hal ini, subjek CL1 tidak mengalami kesulitan
dalam menyusun rencana.

(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek CL1
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CL1

:

P

:

CL1

:

P

:

CL1

:

“Langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk
menyelesaikan masalah pada soal cerita nomor
1?“
“Hmm untuk yang nomor 1 aku buat tabelnya
dulu mbak habis itu diubah ke bentuk matriks
dulu. Terus habis itu dicari determinan dari
matriks 3x3. Setelah ketemu, nilai determinan dari
matriksnya terus dicari nilai x, y sama z nya pakai
determinan juga habis itu ketemu jawabannya.“
“Kalau untuk yang nomor 2, langkah apa saja
yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan
masalah pada soal cerita itu?“
“Sama mbak seperti nomor 1. Itu aku ngubah ke
bentuk matriks dulu habis itu aku nyari
determinannya kemudian aku cari nilai x, y sama
z nya pakai determinan juga.“
“Pada soal nomor 1 dan nomor 2, apakah kamu
mengalami kesulitan dalam melakukan operasi
hitungannya?“
“Iya mbak, soalnya angka nya besar-besar terus
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jadi bingung hehe.“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan
bahwa subjek CL1 masih mengalami hambatan dalam
mengoperasikan hitungan karena subjek CL1 masih mengalami
kesulitan dalam melakukan operasi hitungan. Jadi dalam hal
ini, subjek CL1 belum memenuhi indikator kedua pada tipe
kesulitan dalam melaksanakan rencana yaitu peserta didik
mengalami hambatan dalam mengoperasikan hitungan.

(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek CL1
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P
CL1
P
CL1

P
CL1
P
CL1
P
CL1

:

“Bagaimana kesimpulan dari soal cerita nomor
1?“
:
“Pesawat airbuss 100 adalah 3, pesawat airbuss
200 adalah 1, dan airbuss 300 adalah 2“
:
“Kalau untuk soal yang nomor 2, kesimpulannya
bagaimana?“
:
“Biaya sewa hotel tiap malam adalah Rp.
462.500, biaya transportasi Rp. 60.000, dan biaya
makan Rp. 50.000.“
:
“Menurut kamu, apakah hasil dari jawabanmu
nomor 1 dan nomor 2 sudah tepat?“
:
“Iya mba sudah“
:
“Bagaimana cara yang kamu lakukan untuk
mengetahui apakah jawabanmu itu tepat?“
:
“Aku cek ulang mbak.“
:
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2?“
:
“Engga mbak“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek CL1 dapat membuat simpulan dari soal cerita
tersebut. Subjek CL1 tidak mengalami hambatan dalam
menentukan jawaban akhir dari penyelesaian tersebut. Subjek
CL1 juga tidak mengalami hambatan dalam memeriksa
kembali jawabannya dengan mengecek ulang kembali hasil
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penyelesaian dari soal cerita tersebut. Jadi dalam hal ini, subjek
CL1 tidak mengalami kesulitan dalam meninjau kembali.

c) Triangulasi
Tabel 4.2 berikut ini merupakan triangulasi metode
berdasarkan dari data hasil tes tertulis dan wawancara.
Tabel 4.2 Triangulasi hasil tes tertulis dan wawancara CL1
Tipe
Kesulitan

Kesulitan
dalam
memahami
masalah

Kesulitan
dalam
menyusun
rencana

Tes Tertulis
Subjek
CL1
tidak
menuliskan
apa saja yang
diketahui dan
apa saja yang
ditanyakan.
Subjek
CL1
juga
tidak
menuliskan
pemisalan pada
soal
cerita
tersebut tetapi
langsung
menuliskan
model
matematikanya
dalam bentuk
matriks.
Subjek
CL1
mampu dalam
membuat
model
matematika
pada soal cerita
ke
dalam
bentuk matriks.
Subjek
CL1
mampu dalam
menentukan
determinan
dari
matriks
ordo
3x3
dengan metode

Wawancara

Hasil
Validasi

Subjek
CL1
sudah
bisa
menjawab ketika
ditanya peneliti
mengenai apa saja
yang
diketahui
dan ditanyakan
tetapi
masih
Tidak
terdapat
memenuhi
kebingungan
indikator
dalam menjawab
1
soal
cerita
tersebut. Subjek
CL1
masih
mengalami
kesulitan dalam
membaca
soal
cerita tersebut.
Subjek CL1 tidak
mengalami
kesulitan dalam
mengubah
soal
cerita ke dalam
model
matematika.
Memenuhi
Subjek CL1 dapat
semua
merencanakan
indikator
strategi
penyelesaian
yang sesuai dalam
menyelesaikan
soal
cerita
tersebut. Subjek

Data Valid

Subjek
CL1
mengalami
hambatan
dalam
membaca
soal cerita.

Subjek
CL1 tidak
mengalami
kesulitan
dalam
menyusun
rencana
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Sarrus. Subjek
CL1 juga tidak
mengalami
hambatan
dalam
menyusun
rencana.
Subjek
CL1
mengalami
hambatan
dalam
perhitungan
menentukan
Kesulitan determinan
dalam
matriks karena
melaksanak terjadi
an rencana kesalahan
dalam
menghitung
determinan
pada nilai x
(biaya
sewa
hotel).
Subjek
CL1
dapat
menentukan
jawaban akhir
dari
penyelesaian
soal tersebut.
Subjek
CL1
juga
dapat
Kesulitan membuat
dalam
simpulan pada
meninjau soal
cerita
kembali
tersebut.

CL1 juga tidak
mengalami
kesulitan dalam
mencari
nilai
determinan ordo
3x3.
Subjek CL1 tidak
mengalami
hambatan dalam
mengoperasikan
langkah-langkah
penyelesaiannya.
Subjek
CL1
Tidak
masih mengalami memenuhi
kesulitan dalam indikator
melakukan
2
operasi hitungan.

Subjek CL1 dapat
membuat
simpulan dari soal
cerita
tersebut.
Subjek CL1 tidak
mengalami
hambatan dalam
menentukan
jawaban
akhir
dari penyelesaian
Memenuhi
tersebut. Subjek
semua
CL1 juga tidak
indikator
mengalami
hambatan dalam
memeriksa
kembali
jawabannya
dengan mengecek
ulang
kembali
hasil penyelesaian
dari soal cerita
tersebut.

Subjek
CL1
mengalami
hambatan
dalam
mengopera
sikan
hitungan.

Subjek
CL1 tidak
mengalami
kesulitan
dalam
meninjau
kembali.
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2) Subjek Kedua Adversity Quotient (AQ) climbers (CL2)
a) Hasil Tertulis
Analisis hasil tertulis jenis kesulitan pada subjek CL2
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
CL2 mengalami kesulitan dalam memahami masalah. Subjek
CL2 tidak menuliskan apa saja yang diketahui dan apa saja
yang ditanyakan pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
Jawaban tes tertulis subjek CL2 pada nomor 1 dapat dilihat
pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Jawaban tes tertulis subjek CL2 nomor 1a

Pada Gambar 4.8, subjek CL2 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita nomor 1. Subjek CL2 tidak menuliskan pemisalan
terdahulu pada soal cerita nomor 1 seperti contoh berikut ini “x
merupakan banyaknya pesawat Airbus 100, y merupakan
banyaknya pesawat Airbus 200, dan z merupakan banyaknya
pesawat Airbus 300”. Subjek CL2 langsung menuliskan model
matematika pada soal cerita dalam bentuk matriks. Jawaban tes
tertulis subjek CL2 pada soal cerita nomor 2 dapat dilihat pada
Gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Jawaban tes tertulis subjek CL2 nomor 2a

Pada Gambar 4.9, subjek CL2 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita nomor 2. Subjek CL2 tidak menuliskan pemisalan pada
soal nomor 2 seperti contoh berikut ini “x merupakan biaya
sewa hotel, y merupakan biaya transportasi, dan z merupakan
biaya makan”. Pada lembar jawaban nomor 2, subjek CL2
mengubah soal cerita dalam bentuk tabel kemudian menuliskan
dalam bentuk matriks. Berdasarkan jawaban soal cerita pada
nomor 1 dan nomor 2, subjek CL2 mengalami hambatan dalam
memahami apa saja yang diketahui dan ditanyakan karena
subjek CL2 tidak menuliskan apa saja yang diketahui dan apa
saja yang ditanyakan dan juga tidak menuliskan pemisalan
pada soal cerita tersebut berdasarkan indikator pada tipe
kesulitan dalam memahami masalah.

(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Pada jawaban tes tertulis soal nomor 1 dan nomor 2,
subjek CL2 tidak mengalami kesulitan dalam menyusun
rencana. Jawaban tes tertulis subjek CL2 pada nomor 1 dapat
dilihat pada Gambar 4.10.
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Gambar 4.10 Jawaban tes tertulis subjek CL2 nomor 1b

Pada Gambar 4.10, subjek CL2 sudah menuliskan
model matematika pada soal nomor 1 dalam bentuk matriks.
Subjek CL2 tidak mengalami hambatan dalam menentukan
konsep yang sesuai dengan masalah. Subjek CL2 tidak
mengalami

hambatan

dalam

merencanakan

strategi

penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan soal cerita pada
nomor 1. Dalam menyelesaikan soal cerita nomor 1, subjek
CL2 dapat menentukan nilai determinan dari matriks ordo 3x3
yang diketahui dengan metode Sarrus. Jawaban tes tertulis
subjek CL2 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Jawaban tes tertulis subjek CL2 nomor 2b
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Pada Gambar 4.11, subjek CL2 sudah menuliskan
model matematika pada soal nomor 2 dalam bentuk tabel dan
dalam bentuk matriks. Subjek CL2 tidak mengalami hambatan
dalam menentukan konsep yang sesuai dengan masalah. Subjek
CL2 tidak mengalami hambatan dalam merencanakan strategi
penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan soal cerita pada
nomor 2. Dalam menyelesaikan soal cerita nomor 2, subjek
CL2 sudah dapat menentukan determinan dari matriks ordo 3x3
yang diketahui dengan metode Sarrus. Berdasarkan jawaban
soal cerita pada nomor 1 dan nomor 2, subjek CL2 tidak
mengalami kesulitan dalam menyusun rencana.

(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Pada jawaban tes tertulis nomor 1, subjek CL2
mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana. Jawaban tes
tertulis subjek CL2 pada nomor 1 dapat dilihat pada Gambar
4.12.

Gambar 4.12 Jawaban tes tertulis subjek CL2 nomor 1c

Pada Gambar 4.12, subjek CL2 tidak mengalami
hambatan

dalam

mengoperasikan

langkah-langkah

penyelesaian pada soal cerita nomor 1. Dalam mengerjakan
soal cerita nomor 1, subjek CL2 sudah menjabarkan langkahlangkah penyelesaian dengan mencari determinan dari matriks
yang sudah diketahui terlebih dahulu dengan metode Sarrus
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kemudian langkah selanjutnya mencari nilai x (banyaknya
pesawat Airbuss 100), y (banyaknya pesawat Airbuss 200) dan
z (banyaknya pesawat Airbuss 300) dengan menggunakan
determinan matriks dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Subjek

CL2

mengalami

hambatan

dalam

perhitungan

menentukan determinan matriks karena terjadi kesalahan dalam
menghitung determinan pada nilai x (banyaknya nilai Airbuss
100) sehingga menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan.
Jawaban tes tertulis subjek CL2 pada nomor 2 dapat dilihat
pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13 Jawaban tes tertulis subjek CL2 nomor 2c

Pada Gambar 4.13, subjek CL2 tidak mengalami
hambatan

dalam

mengoperasikan

langkah-langkah

penyelesaian pada soal cerita nomor 2. Dalam mengerjakan
soal cerita nomor 2, subjek CL2 juga sudah menjabarkan
langkah-langkah penyelesaian dengan mencari determinan dari
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matriks ordo 3x3 yang sudah diketahui terlebih dahulu dengan
metode Sarrus kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari
nilai x (biaya sewa hotel), y (biaya transportasi) dan z (biaya
makan) dengan menggunakan determinan matriks dalam
menyelesaikan persoalan tersebut. Subjek CL2 mengalami
hambatan dalam perhitungan menentukan determinan matriks
karena terjadi kesalahan dalam menghitung determinan pada
nilai x (biaya sewa hotel), y (biaya transportasi) dan z (biaya
makan) sehingga menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan
soal tersebut. Berdasarkan jawaban pada soal cerita nomor 1
dan nomor 2, subjek CL2 mengalami kesulitan dalam
melaksanakan
hambatan

rencana

dalam

karena

subjek

mengoperasikan

CL2

hitungan

mengalami
berdasarkan

indikator pada tipe kesulitan dalam melaksanakan rencana.

(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
CL2 tidak mengalami kesulitan dalam meninjau kembali.
Jawaban tes tertulis subjek CL2 pada nomor 1 dapat dilihat
pada Gambar 4.14.

Gambar 4.14 Jawaban tes tertulis subjek CL2 nomor 1d

Pada Gambar 4.14, subjek CL2 dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek CL2
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tidak mengalami hambatan dalam membuat simpulan pada soal
cerita nomor 1. Jawaban tes tertulis subjek CL2 pada nomor 2
dapat dilihat pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15 Jawaban tes tertulis subjek CL2 nomor 2d

Pada Gambar 4.15, subjek CL2 dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek CL2
tidak mengalami hambatan dalam membuat simpulan pada soal
cerita nomor 2. Berdasarkan jawaban pada nomor 1 dan nomor
2, subjek CL2 juga tidak mengalami kesulitan dalam meninjau
kembali.

b) Hasil Wawancara
Analisis hasil wawancara jenis kesulitan pada subjek CL2
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek CL2
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CL2

:

P

:

CL2

:

“Coba kamu sebutkan kata kunci yang ada di soal
cerita nomor 1 dan nomor 2?“
“Untuk nomor 1 itu ada tiga jenis pesawat dan
yang nomor 2 itu paket perjalanan ke danau toba.“
“Nah dari kata kunci itu, coba sebutkan apa saja
yang diketahui dari soal cerita nomor 1?“
“Nomor 1 itu jumlah penumpang dari kelas turis,
kelas ekonomi dan kelas vip.“
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P

:

CL2

:

P

:

CL2

:

P
CL2

:
:

P

:

CL2
P
CL2

:
:
:

P

:

CL2
P

:
:

CL2
P

:
:

CL2

:

P
CL2

:
:

P

:

CL2
P

:
:

“Sekarang untuk soal cerita nomor 2, coba
sebutkan apa saja yang diketahui dari soal itu?“
“Paket perjalanan ke danau toba ada paket 1,
paket 2 dan paket 3.“
“Sekarang, coba sebutkan apa yang ditanyakan
dari soal cerita nomor 1?“
“Banyak masing-masing pesawat yang harus
dipersiapkan untuk perjalanan. Betul ga mbak?“
“Iya, kalau untuk nomor 2 yang ditanyakan apa?“
“Masing-masing biaya sewa hotel tiap malam,
biaya transportasi dan biaya makan.“
“Di lembar jawabanmu nomor 1 dan nomor 2,
kenapa kamu tidak menuliskan apa saja yang
diketahui dan ditanyakan, malahan langsung
menuliskan ke bentuk matriksnya?“
“Hehe enggak mbak itu aku nulisnya langsung.“
“Kenapa kamu nulisnya langsung?“
“Soalnya aku nggak terbiasa nulis yang diketahui
sama yang ditanyakan mbak.“
“Nanti kalau kamu menghadapi soal cerita lagi
sebaiknya hal-hal yang diketahui dan ditanyakan
ditulis ya“
“Iya mbak.“
“Untuk soal cerita nomor 1 dan nomor 2, kenapa
kamu tidak menuliskan pemisalannya terlebih
dahulu
sebelum
mengubah
ke
model
matematika?“
“Oh iya mbak itu aku juga langsung.“
“Aku mau tanya untuk soal cerita nomor 1 yang
pemisalan x, y sama z itu apa?“
“Itu aku sebenernya awalnya bingung mbak untuk
memisalkan x, y dan z nya, tapi setelah tak bacabaca lagi soalnya x itu pesawat airbuss 100 trus y
nya pesawat airbuss 200 dan z nya itu pesawat
airbuss 300 gitu.“
“Kalau yang nomor 2 bagaimana?“
“Kalau yang nomor 2 itu x nya biaya sewa hotel
tiap malam, y itu biaya transportasi, dan z nya
biaya makan.“
“Apakah kamu masih mengalami kesulitan dalam
membaca soal cerita pada nomor 1 dan nomor 2?“
“Iya mbak.“
“Untuk kesulitannya bagaimana?“
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CL2

:

“Aku masih agak kesulitan dalam membaca soal
cerita mbak jadi aku kalau ada soal cerita harus
dibaca berkali kali dulu.“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek CL2 masih mengalami hambatan dalam
membaca soal cerita karena subjek CL2 harus membaca
berkali-kali terlebih dahulu. Subjek CL2 sudah bisa menjawab
ketika ditanya peneliti mengenai apa saja yang diketahui dan
ditanyakan. Subjek CL2 juga sudah bisa menjawab ketika
ditanya peneliti mengenai pemisalan x, y, z dari lembar
jawaban subjek tersebut tetapi masih terdapat kebingungan
dalam memahami soal cerita tersebut. Jadi dalam hal ini subjek
CL2 belum memenuhi indikator pertama pada tipe kesulitan
dalam memahami masalah yaitu peserta didik mengalami
hambatan dalam membaca soal cerita.

(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek CL2
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CL2

:

P

:

CL2
P

:
:

CL2

:

P

:

“Setelah kamu merumuskan hal-hal yang
diketahui dan ditanyakan dari soal cerita nomor 1,
langkah apa yang selanjutnya kamu ambil untuk
menyelesaikan soal tersebut?“
“Mengubah ke dalam bentuk matriksnya dulu
mbak.“
“Terus sekarang jelaskan bagaimana cara yang
kamu lakukan setelah kamu mengubah ke bentuk
matriksnya?“
“Mencari nilai determinan dari matriks itu mbak.“
“Sekarang untuk soal cerita nomor 2, setelah
kamu merumuskan hal-hal yang diketahui dan
ditanyakan, langkah apa saja yang selanjutnya
kamu ambil untuk menyelesaikan soal ini?“
“Untuk nomor 2 aku buat tabelnya dulu mbak biar
gampang memahaminya kemudian aku ngubah ke
dalam bentuk matriksnya.“
“Kemudian, jelaskan bagaimana cara yang kamu
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lakukan setelah kamu mengubah ke bentuk
matriksnya?“
CL2 :
“Mencari nilai determinan dari matriks itu mbak.“
P
:
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mencari nilai determinan dari matriks ordo 3x3?“
CL2 :
“Tidak mbak“
P
:
“Kemudian, apakah kamu mengalami kesulitan
dalam mengubah soal cerita ke dalam model
matematika?“
CL2 :
“Tidak mbak.“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan
bahwa subjek CL2 tidak mengalami kesulitan dalam mengubah
soal cerita ke dalam model matematika. Subjek CL2 dapat
merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai dalam
menyelesaikan soal cerita tersebut. Subjek CL2 juga tidak
mengalami kesulitan dalam mencari nilai determinan ordo 3x3.
Jadi dalam hal ini, subjek CL2 tidak mengalami kesulitan
dalam menyusun rencana.

(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek CL2
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CL2

:

P

:

CL2

:

P

:

CL2

:

“Langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk
menyelesaikan masalah pada soal cerita nomor
1?“
“Aku ngubah ke bentuk matriks dulu mbak.
Kemudian nyari determinan dari matriksnya itu
terus nyari nilai x, y sama z nya pakai
determinan.“
“Kalau untuk yang nomor 2, langkah apa saja
yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan
masalah pada soal cerita itu?“
“Aku juga ngubah ke bentuk matriks dulu mbak
habis itu nyari determinan dari matriksnya terus
nyari nilai x, y sama z nya pakai determinan.“
“Pada soal nomor 1 dan nomor 2, apakah kamu
mengalami kesulitan dalam melakukan operasi
hitungannya?“
“Iya mbak.“
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P
CL2

:
“Kesulitannya bagaimana?“
:
“Angkanya besar-besar mbak.“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek CL2 masih mengalami hambatan dalam
mengoperasikan hitungan karena subjek CL2 masih mengalami
kesulitan dalam melakukan operasi hitungan. Jadi dalam hal
ini, subjek CL2 belum memenuhi indikator kedua pada tipe
kesulitan dalam melaksanakan rencana yaitu peserta didik
mengalami hambatan dalam mengoperasikan hitungan.

(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek CL2
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P
CL2

P
CL2

P
CL2
P
CL2
P
CL2

:

“Bagaimana kesimpulan dari soal cerita nomor
1?“
:
“Pesawat yang dibutuhkan airbuss 100 ada 5,
pesawat airbuss 200 ada 1, dan airbuss 300 ada
2“
:
“Kalau untuk soal yang nomor 2, kesimpulannya
bagaimana?“
:
“Biaya sewa hotel tiap malam adalah Rp.
309.375, biaya transportasi Rp. 69.375, dan biaya
makan Rp. 116.875.“
:
“Menurut kamu, apakah hasil dari jawabanmu
nomor 1 dan nomor 2 sudah tepat?“
:
“Iya mbak“
:
“Bagaimana cara yang kamu lakukan untuk
mengetahui apakah jawabanmu itu tepat?“
:
“Dicek ulang“
:
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2?“
:
“Engga“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek CL2 dapat membuat simpulan dari soal cerita
tersebut. Subjek CL2 juga tidak mengalami hambatan dalam
menentukan jawaban akhir dari penyelesaian tersebut. Subjek
CL2 tidak mengalami hambatan dalam memeriksa kembali
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jawabannya

dengan

mengecek

ulang

kembali

hasil

penyelesaian dari soal cerita tersebut. Jadi dalam hal ini, subjek
CL2 tidak mengalami kesulitan dalam meninjau kembali.

c) Triangulasi
Tabel 4.3 berikut ini merupakan triangulasi metode
berdasarkan dari data hasil tes tertulis dan wawancara.

Tabel 4.3 Triangulasi hasil tes tertulis dan wawancara CL2
Tipe
Kesulitan

Kesulitan
dalam
memahami
masalah

Kesulitan
dalam
menyusun
rencana

Tes Tertulis

Wawancara

Hasil
Validasi

Subjek
CL2
tidak
menuliskan apa
saja
yang
diketahui dan
yang
ditanyakan.
Subjek
CL2
tidak
menuliskan
pemisalan pada
soal
cerita
tersebut tetapi
langsung
menuliskan
model
matematikanya
dalam bentuk
matriks.

Subjek CL2 sudah
bisa
menjawab
ketika
ditanya
peneliti mengenai
apa saja yang
diketahui
dan
ditanyakan.
Subjek CL2 masih
mengalami
Tidak
kebingungan
memenuhi
mengenai
indikator 1
pemisalan x, y,
dan z dalam soal
cerita
tersebut.
Subjek CL2 masih
mengalami
kesulitan
dalam
membaca
soal
cerita tersebut.

Subjek
CL2
mampu dalam
membuat model
matematika
pada soal cerita
ke
dalam
bentuk matriks.
Subjek
CL2
mampu dalam
menentukan
determinan dari

Subjek CL2 tidak
mengalami
kesulitan
dalam
mengubah
soal
cerita ke dalam Memenuhi
model
semua
matematika.
indikator
Subjek CL2 dapat
merencanakan
strategi
penyelesaian yang

Data Valid

Subjek
CL2
mengalami
hambatan
dalam
membaca
soal cerita

Subjek
CL2 tidak
mengalami
kesulitan
dalam
menyusun
rencana
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matriks
ordo
3x3
dengan
metode Sarrus.
Subjek
CL2
juga
tidak
mengalami
hambatan dalam
menyusun
rencana.

sesuai
dalam
menyelesaikan
soal
cerita
tersebut. Subjek
CL2 juga tidak
mengalami
kesulitan
dalam
mencari
nilai
determinan ordo
3x3.
Subjek CL2 tidak
mengalami
hambatan dalam
mengoperasikan
langkah-langkah
penyelesaiannya.
Subjek CL2 masih
mengalami
kesulitan
dalam
melakukan operasi
hitungan.

Subjek
CL2
mengalami
hambatan dalam
perhitungan
menentukan
determinan
matriks
pada
soal nomor 1
karena terjadi
kesalahan
dalam
menghitung
determinan
pada nilai x
sehingga
menyebabkan
Kesulitan
kesalahan
Tidak
dalam
dalam
memenuhi
melaksanak
mengerjakan.
indikator 2
an rencana
Subjek
CL2
juga mengalami
hambatan dalam
perhitungan
menentukan
determinan
matriks
pada
nomor 2 karena
terjadi
kesalahan pada
nilai x, y dan z
sehingga
menyebabkan
kesalahan
dalam
mengerjakan.
Kesulitan Subjek
CL2 Subjek CL2 tidak Memenuhi

Subjek
CL2
mengalami
hambatan
dalam
mengopera
sikan
hitungan.

Subjek
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dalam
meninjau
kembali

dapat
menentukan
jawaban akhir
dari
penyelesaian
soal
tersebut.
Subjek
CL2
juga
dapat
membuat
simpulan pada
soal
cerita
tersebut.

mengalami
hambatan dalam
menentukan
jawaban akhir dari
penyelesaian
tersebut. Subjek
CL2
dapat
membuat simpulan
dari soal cerita
tersebut. Subjek
CL2 juga tidak
mengalami
hambatan dalam
memeriksa
kembali
jawabannya
dengan mengecek
ulang
kembali
hasil penyelesaian
dari soal cerita
tersebut.

semua
indikator

CL2 tidak
mengalami
kesulitan
dalam
meninjau
kembali.

b. Subjek Adversity Quotient (AQ) campers
1) Subjek Pertama Adversity Quotient (AQ) campers (CM1)
a) Hasil Tertulis
Analisis hasil tertulis jenis kesulitan pada subjek CM1
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
CM1 mengalami kesulitan dalam memahami masalah. Subjek
CM1 tidak menuliskan apa saja yang diketahui dan apa saja
yang ditanyakan pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
Jawaban tes tertulis subjek CM1 pada nomor 1 dapat dilihat
pada Gambar 4.16.
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Gambar 4.16 Jawaban tes tertulis subjek CM1 nomor 1a

Pada Gambar 4.16, subjek CM1 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita nomor 1. Subjek CM1 sudah menuliskan pemisalan pada
soal cerita nomor 1 yaitu “x = Airbus 100, y = Airbus 200, dan
z = Airbus 300”. Pada lembar jawaban nomor 1, subjek CM1
dapat mengubah soal cerita ke dalam bentuk matriks. Jawaban
tes tertulis subjek CM1 pada soal cerita nomor 2 dapat dilihat
pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17 Jawaban tes tertulis subjek CM1 nomor 2a
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Pada Gambar 417, subjek CM1 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita nomor 2. Subjek CM1 sudah menuliskan pemisalan pada
soal cerita nomor 2 yaitu “x = biaya sewa hotel, y = biaya
transportasi, dan z = biaya makan”. Pada lembar jawaban
nomor 2, subjek CM1 mengubah soal cerita dalam bentuk tabel
kemudian menuliskan ke dalam bentuk matriks. Berdasarkan
jawaban soal cerita pada nomor 1 dan nomor 2, subjek CM1
mengalami hambatan dalam memahami apa saja yang diketahui
dan ditanyakan karena subjek CM1 tidak menuliskan apa saja
yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal cerita
tersebut berdasarkan indikator pada tipe kesulitan dalam
memahami masalah.
(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Pada jawaban tes tertulis soal nomor 1 dan nomor 2,
subjek CM1 tidak mengalami kesulitan dalam menyusun
rencana. Jawaban tes tertulis subjek CM1 pada nomor 1 dapat
dilihat pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18 Jawaban tes tertulis subjek CM1 nomor 1b

Pada Gambar 4.18, subjek CM1 sudah menuliskan
model matematika pada soal nomor 1 dalam bentuk matriks.
Subjek CM1 tidak mengalami hambatan dalam menentukan
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konsep yang sesuai dengan masalah. Subjek CM1 tidak
mengalami

hambatan

dalam

merencanakan

strategi

penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan soal cerita pada
nomor 1. Dalam menyelesaikan soal cerita nomor 1, subjek
CM1 dapat menentukan nilai determinan dari matriks ordo 3x3
yang diketahui dengan metode Sarrus. Jawaban tes tertulis
subjek CM1 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4.19.

Gambar 4.19 Jawaban tes tertulis subjek CM1 nomor 2b

Pada Gambar 4.19, subjek CM1 sudah menuliskan
model matematika pada soal cerita nomor 2 ke dalam bentuk
tabel dan ke dalam bentuk matriks. Subjek CM1 tidak
mengalami hambatan dalam menentukan konsep yang sesuai
dengan masalah. Subjek CM1 tidak mengalami hambatan
dalam merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai untuk
menyelesaikan soal cerita pada nomor 2. Dalam menyelesaikan
soal cerita nomor 2, subjek CM1 dapat menentukan determinan
dari matriks ordo 3x3 yang diketahui dengan metode Sarrus.
Berdasarkan jawaban soal cerita pada nomor 1 dan nomor 2,
subjek CM1 tidak mengalami kesulitan dalam menyusun
rencana.
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(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Pada jawaban tes tertulis nomor 2, subjek CM1
mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana. Jawaban tes
tertulis subjek CM1 pada nomor 1 dapat dilihat pada Gambar
4.20.

Gambar 4.20 Jawaban tes tertulis subjek CM1 nomor 1c

Pada Gambar 4.20, subjek CM1 tidak mengalami
hambatan

dalam

mengoperasikan

langkah-langkah

penyelesaian pada soal cerita nomor 1. Dalam mengerjakan
soal cerita nomor 1, subjek CM1 sudah menjabarkan langkahlangkah penyelesaian dengan mencari determinan dari matriks
yang sudah diketahui terlebih dahulu dengan metode Sarrus
kemudian langkah selanjutnya mencari nilai x (Airbuss 100), y
(Airbuss 200) dan z (Airbuss 300) dengan menggunakan
determinan matriks dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Jawaban tes tertulis subjek CM1 pada nomor 2 dapat dilihat
pada Gambar 4.21.
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Gambar 4.21 Jawaban tes tertulis subjek CM1 nomor 2c

Pada Gambar 4.21, subjek CM1 tidak mengalami
hambatan

dalam

mengoperasikan

langkah-langkah

penyelesaian pada soal cerita nomor 2. Dalam mengerjakan
soal cerita nomor 2, subjek CM1 sudah menjabarkan langkahlangkah penyelesaian dengan mencari determinan dari matriks
ordo 3x3 yang sudah diketahui terlebih dahulu dengan metode
Sarrus kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai x
(biaya sewa hotel), y (biaya transportasi) dan z (biaya makan)
dengan

menggunakan

determinan

matriks

dalam

menyelesaikan persoalan tersebut. Subjek CM1 mengalami
hambatan dalam perhitungan menentukan determinan matriks
karena terjadi kesalahan dalam menghitung determinan pada
nilai x (biaya sewa hotel), y (biaya transportasi) dan z (biaya
makan) sehingga menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan
soal tersebut. Berdasarkan jawaban pada soal cerita tersebut,
subjek CM1 mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana
karena

subjek

CM1

mengalami

hambatan

dalam

mengoperasikan hitungan berdasarkan indikator pada tipe
kesulitan dalam melaksanakan rencana.
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(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
CM1 mengalami kesulitan dalam meninjau kembali. Jawaban
tes tertulis subjek CM1 pada nomor 1 dapat dilihat pada
Gambar 4.22.

Gambar 4.22 Jawaban tes tertulis subjek CM1 nomor 1c

Pada Gambar 4.22, subjek CM1 dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek CM1
tidak membuat simpulan pada soal cerita nomor 1. Jawaban tes
tertulis subjek CM1 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar
4.23.

Gambar 4.23 Jawaban tes tertulis subjek CM1 nomor 2d

Pada Gambar 4.23, subjek CM1 dapat menentukan jawaban
akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek CM1 tidak
membuat simpulan pada soal cerita nomor 2. Berdasarkan
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jawaban pada nomor 1 dan nomor 2, subjek CM1 mengalami
kesulitan dalam meninjau kembali karena subjek CM1
mengalami hambatan dalam membuat simpulan berdasarkan
indikator pada tipe kesulitan dalam meninjau kembali.

b) Hasil Wawancara
Analisis hasil wawancara jenis kesulitan pada subjek CM1
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek
CM1 pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CM1 :
P

:

CM1 :

P

:

CM1 :
P
:
CM1 :
P
:
CM1 :
P
:
CM1 :
P

:

CM1 :
P

:

“Coba kamu sebutkan kata kunci yang ada di soal
cerita nomor 1 dan nomor 2?“
“Nomor 1 jumlah kursi penumpang. Untuk nomor
2 paket perjalanan ke danau toba“
“Nah dari kata kunci itu, coba sebutkan apa saja
yang diketahui dari soal cerita nomor 1?“
“Yang ada di tabel itu mbak, jumlah kursi
penumpang dari tiga jenis pesawat kategori kelas
turis, ekonomi dan vip.“
“Sekarang untuk soal cerita nomor 2, coba
sebutkan apa saja yang diketahui dari soal itu?“
“Paket perjalanan ke danau toba“
“Sekarang, coba sebutkan apa yang ditanyakan
dari soal cerita nomor 1?“
“Airbuss 100, Airbuss 200 dan Airbuss 300.“
“Maksut dari Airbuss 100, Airbuss 200 dan
Airbuss 300 itu bagaimana ya?“
“Itu mbak nyari pesawatnya.“
“Kalau nomor 2 yang ditanyakan apa?“
“Masing-masing biaya sewa hotel tiap malam,
transportasi sama makan.“
“Di lembar jawabanmu nomor 1, kenapa kamu
tidak menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan?“
“Masih sedikit bingung dalam memahami mbak
jadi ragu-ragu mau nulisnya.“
“Bingungnya bagaimana?“

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
78

CM1 :
P
CM1
P

CM1
P
CM1
P
CM1
P
CM1
P
CM1

“Masih sedikit belum bisa memahami yang
bagian tabelnya“
:
“Kalau untuk yang nomor 2, kenapa tidak
dituliskan juga?“
:
“Oh iya mbak itu aku langsung menuliskan
pemisalan“
:
“Nanti kalau kamu menghadapi soal cerita
sebaiknya hal-hal yang diketahui dan ditanyakan
ditulis ya“
:
“Oh iya mbak.“
:
“Untuk soal cerita nomor 1 yang pemisalan x, y
sama z itu apa?“
:
“x airbuss 100, y airbuss 200, dan z airbuss 300.“
:
“Kalau untuk yang nomor 2 bagaimana?“
:
“x biaya sewa hotel, y biaya transportasi, dan z
biaya makan.“
:
“Apakah kamu masih mengalami kesulitan dalam
membaca soal cerita pada nomor 1 dan nomor 2?“
:
“Waduh iya sedikit mbak.“
:
“Butuh waktu yang lama ya dalam memahami
soal cerita?“
:
“Iya mbak.“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek CM1 masih mengalami hambatan dalam
membaca soal cerita karena subjek CM1 membutuhkan waktu
dalam memahami soal cerita. Subjek CM1 sudah bisa
menjawab ketika ditanya peneliti mengenai apa saja yang
diketahui dan ditanyakan tetapi masih bingung dalam
memahami soal cerita tersebut. Subjek CM1 juga sudah bisa
menjawab ketika ditanya peneliti mengenai pemisalan x, y, z
dari lembar jawaban subjek tersebut. Jadi dalam hal ini subjek
CM1 belum memenuhi indikator pertama pada tipe kesulitan
dalam memahami masalah yaitu peserta didik mengalami
hambatan dalam membaca soal cerita.
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(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek
CM1 pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

CM1
P
CM1

P

CM1
P

CM1
P
CM1
P
CM1
P
CM1
P

CM1

:

“Setelah kamu merumuskan hal-hal yang
diketahui dan ditanyakan dari soal cerita nomor 1,
langkah apa yang selanjutnya kamu ambil untuk
menyelesaikan soal tersebut?“
:
“Menuliskan pemisalannya dulu mbak..“
:
“Sekarang jelaskan bagaimana cara yang kamu
lakukan setelah kamu menuliskan pemisalannya?“
:
“Mengubah ke dalam bentuk matriksnya mbak
kemudian mencari nilai determinan dari matriks
nya.“
:
“Untuk soal cerita nomor 2, setelah kamu
merumuskan hal-hal yang diketahui dan
ditanyakan, langkah apa saja yang selanjutnya
kamu ambil untuk menyelesaiakan soal ini?“
:
“Sama seperti nomor 1, aku nulis pemisalannya
dulu habis itu tak buat tabelnya“
:
“Kemudian, jelaskan bagaimana cara yang kamu
lakukan setelah kamu menulis pemisalannya dan
membuat tabelnya?“
:
“Mengubah ke bentuk matriks nya dulu kemudian
mencari determinan.“
:
“Dalam mengubah ke bentuk matriksnya kira-kira
menurut kamu penulisannya sudah betul belum?“
:
“Sudah mbak.“
:
“Coba dicek lagi.“
:
“Oh iya mbak kurang x y z nya.“
:
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mencari nilai determinan dari matriks ordo 3x3?“
:
“Tidak mbak.“
:
“Kemudian, apakah kamu mengalami kesulitan
dalam mengubah soal cerita ke dalam model
matematika?“
:
“Tidak mbak.“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek CM1 tidak mengalami kesulitan dalam
mengubah soal cerita ke dalam model matematika. Subjek
CM1 dapat merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai
dalam menyelesaikan soal cerita tersebut. Subjek CM1 juga
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tidak mengalami kesulitan dalam mencari nilai determinan ordo
3x3. Jadi dalam hal ini, subjek CM1 tidak mengalami kesulitan
dalam menyusun rencana.
(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek
CM1 pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
“Langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk
menyelesaikan masalah pada soal cerita nomor
1?“
CM1 :
“Membuat dalam bentuk matriksnya kemudian
mencari determinan untuk matriks A yaitu -100
habis itu nyari nilai x, y dan z nya.“
P
:
“Kalau untuk yang nomor 2, langkah apa saja
yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan
masalah pada soal cerita itu?“
CM1 :
“Tak buat tabelnya dulu habis itu diubah ke
bentuk matriks kemudian mencari determinan
matriks ketemu -32 habis itu nyari nilai x, y dan z
nya.“
P
:
“Pada soal nomor 1 dan nomor 2, apakah kamu
mengalami kesulitan dalam melakukan operasi
hitungannya?“
CM1 :
“Iya mbak, itu angka nya kok besar-besar banget
ya“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan
P

:

bahwa

subjek

mengoperasikan

CM1
hitungan

mengalami
karena

hambatan

subjek

CM1

dalam
masih

mengalami kesulitan dalam melakukan operasi hitungan. Jadi
dalam hal ini, subjek CM1 belum memenuhi indikator kedua
pada tipe kesulitan dalam melaksanakan rencana yaitu peserta
didik mengalami hambatan dalam mengoperasikan hitungan.

(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek
CM1 pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

“Bagaimana kesimpulan dari soal cerita nomor
1?“
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CM1 :
P
CM1

P

CM1
P
CM1
P
CM1
P
CM1
P
CM1
P
CM1
P
CM1
P
CM1

“banyak airbuss 100 yaitu 3, airbuss 200 yaitu 1,
dan airbuss 300 yaitu 2“
:
“Kalau untuk soal yang nomor 2, kesimpulannya
bagaimana?“
:
“Biaya sewa hotel yaitu Rp. 309.375, biaya
transportasi yaitu Rp. 69.375, dan biaya makan
yaitu Rp. 116.875“
:
“Pada lembar jawabanmu untuk nomor 1 san
nomor 2, mengapa kamu tidak menuliskan
kesimpulan dari soal cerita itu?“
:
“Oh iya mbak lupa soalnya keburu waktu“
:
“Menurut kamu, apakah hasil dari jawabanmu
nomor 1 dan nomor 2 sudah tepat?“
:
“Untuk nomor 2 aku masih ragu-ragu mbak“
:
“Ragu-ragu nya bagaimana?“
:
“Soalnya angkanya tidak genap mbak.“
:
“Untuk nomor 1, apakah jawabanmu sudah
tepat?“
:
“Iya mbak.“
:
“Bagaimana cara yang kamu lakukan untuk
mengetahui apakah jawabanmu itu tepat?“
:
“Menurutku sih itu udah bener mbak hehe.“
:
“Apakah kamu mengecek ulang kembali hasil
penyelesaian dari soal nomor 1 dan 2?“
:
“Tidak mbak, soalnya angka-angkanya besarbesar.“
:
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2?“
:
“Iya mbak, aku sedikit kesulitan.“
:
“Kira-kira kesulitannya bagaimana?“
:
“Kan belum pernah diajarin sebelumnya, cuma
dikasih latian soal aja tapi engga pernah dibahas“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek CM1 dapat membuat simpulan dari soal cerita
tersebut tetapi subjek CM1 tidak menuliskan di lembar
jawaban.

Subjek

CM1

mengalami

hambatan

dalam

menentukan jawaban akhir dari penyelesaian tersebut karena
subjek CM1 masih ragu-ragu dengan jawaban yang sudah
diperoleh. Subjek CM1 juga mengalami hambatan dalam
memeriksa kembali jawabannya karena tidak mengecek ulang
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kembali hasil penyelesaian dari soal cerita tersebut. Subjek
CM1 masih mengalami sedikit kesulitan dalam mengerjakan
soal cerita tersebut karena sebelumnya hanya diberikan latihanlatihan soal tetapi tidak diberikan cara penyelesaiannya. Jadi
dalam hal ini, subjek CM1 belum memenuhi indikator pertama
dan ketiga pada tipe kesulitan dalam meninjau kembali yaitu
peserta didik mengalami hambatan dalam menentukan jawaban
akhir dari penyelesaian soal dan peserta didik mengalami
hambatan dalam memeriksa kembali hasil penyelesaiannya.

c) Triangulasi
Tabel 4.4 berikut ini merupakan triangulasi metode
berdasarkan dari data hasil tes tertulis dan wawancara.

Tabel 4.4 Triangulasi hasil tes tertulis dan wawancara CM1
Tipe
Kesulitan

Kesulitan
dalam
memahami
masalah

Kesulitan
dalam
menyusun
rencana

Tes Tertulis

Wawancara

Subjek CM1
tidak
menuliskan
apa saja yang
diketahui dan
apa saja yang
ditanyakan.
Subjek CM1
sudah
menuliskan
pemisalan pada
soal
cerita
tersebut
dan
menuliskan
model
matematikanya
ke
dalam
bentuk matriks.
Subjek CM1
mampu dalam
membuat tabel
dan mengubah

Subjek
CM1
sudah
bisa
menjawab ketika
ditanya peneliti
mengenai
apa
saja
yang
diketahui
dan
ditanyakan tetapi
masih bingung
dalam
memahami soal
cerita tersebut.
Subjek
CM1
masih
mengalami
kesulitan dalam
membaca
soal
cerita tersebut.
Subjek
CM1
tidak mengalami
kesulitan dalam
mengubah soal

Hasil
Validasi

Data Valid

Tidak
memenuhi
indikator 1

Subjek
CM1
mengalami
hambatan
dalam
membaca
soal cerita

Memenuhi
semua
indikator

Subjek
CM1 tidak
mengalami
kesulitan
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soal cerita ke
dalam bentuk
matriks.
Subjek CM1
mampu dalam
menentukan
determinan
dari
matriks
ordo
3x3
dengan metode
Sarrus. Subjek
CM1
tidak
mengalami
hambatan
dalam
menyusun
rencana.

cerita ke dalam
model
matematika.
Subjek
CM1
dapat
merencanakan
strategi
penyelesaian
yang
sesuai
dalam
menyelesaikan
soal
cerita
tersebut. Subjek
CM1
tidak
mengalami
kesulitan dalam
mencari
nilai
determinan ordo
3x3.
Subjek CM1 Subjek
CM1
mengalami
tidak mengalami
hambatan
hambatan dalam
dalam
mengoperasikan
perhitungan
langkah-langkah
menentukan
penyelesaiannya.
determinan
Subjek
CM1
matriks karena masih
terjadi
mengalami
kesalahan
kesulitan dalam
dalam
melakukan
Kesulitan
menghitung
operasi hitungan.
dalam
determinan
melaksanak
dalam mencari
an rencana
nilai x (biaya
sewa hotel), y
(biaya
transportasi)
dan z (biaya
makan)
sehingga
menyebabkan
kesalahan
dalam
mengerjakan.
Kesulitan Subjek CM1 Subjek
CM1
dalam
dapat
dapat membuat

dalam
menyusun
rencana

Tidak
memenuhi
indikator 2

Subjek
CM1
mengalami
hambatan
dalam
mengopera
sikan
hitungan.

Tidak
memenuhi

Subjek
CM1
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meninjau
kembali

menentukan
jawaban akhir
dari
penyelesaian
soal tersebut.
Subjek CM1
tidak membuat
simpulan pada
soal
cerita
tersebut.

simpulan
dari
soal
cerita
tersebut
tetapi
tidak menuliskan
pada
lembar
jawabannya.
Subjek
CM1
mengalami
hambatan dalam
menentukan
jawaban
akhir
dari penyelesaian
tersebut karena
masih ragu-ragu
dengan jawaban
yang diperoleh.
Subjek
CM1
mengalami
hambatan dalam
memeriksa
kembali
jawabannya
karena
tidak
mengecek ulang
kembali
hasil
penyelesaian dari
soal
cerita
tersebut.

indikator 1
dan 3

mengalami
hambatan
dalam
menentuka
n jawaban
akhir dari
penyelesaia
n soal dan
subjek
CM1
mengalami
hambatan
dalam
memeriksa
kembali
hasil
penyelesaia
nnya.

2) Subjek Kedua Adversity Quotient (AQ) campers (CM2)
a) Hasil Tertulis
Analisis hasil tertulis jenis kesulitan pada subjek CM2
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
CM2 mengalami kesulitan dalam memahami masalah. Subjek
CM2 tidak menuliskan apa saja yang diketahui dan ditanyakan
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2. Jawaban tes tertulis
subjek CM2 pada nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 4.24.
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Gambar 4.24 Jawaban tes tertulis subjek CM2 nomor 1a

Pada Gambar 4.24, subjek CM2 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita nomor 1. Subjek CM2 juga tidak menuliskan pemisalan
pada soal cerita nomor 1 seperti contoh berikut ini “x
merupakan banyaknya pesawat Airbus 100, y merupakan
banyaknya pesawat Airbus 200, dan z merupakan banyaknya
pesawat Airbus 300”. Subjek CM2 langsung menuliskan model
matematika pada soal cerita dalam bentuk matriks. Jawaban tes
tertulis subjek CM2 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar
4.25.

Gambar 4.25 Jawaban tes tertulis subjek CM2 nomor 2a

Pada Gambar 4.25, subjek CM2 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita nomor 2. Subjek CM2 juga tidak menuliskan pemisalan
pada soal nomor 2 seperti contoh berikut ini “x merupakan
biaya sewa hotel, y merupakan biaya transportasi, dan z
merupakan biaya makan”. Subjek CM2 langsung menuliskan
model matematika pada soal cerita nomor 2 dalam bentuk
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matriks. Berdasarkan jawaban pada nomor 1 dan nomor 2,
subjek CM2 mengalami hambatan dalam memahami apa saja
yang diketahui dan ditanyakan karena subjek CM2 tidak
menuliskan apa saja yang diketahui dan apa saja yang
ditanyakan pada soal cerita tersebut berdasarkan indikator pada
tipe kesulitan dalam memahami masalah.

(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
CM2 tidak mengalami kesulitan dalam menyusun rencana.
Jawaban tes tertulis subjek CM2 pada nomor 1 dapat dilihat
pada Gambar 4.26.

Gambar 4.26 Jawaban tes tertulis subjek CM2 nomor 1b

Pada Gambar 4.26, subjek CM2 sudah menuliskan
model matematika pada soal cerita nomor 1 kedalam bentuk
matriks. Dalam penulisan ke bentuk matriks, subjek CM2
masih terdapat kesalahan dalam menuliskan. Subjek CM2 tidak
mengalami hambatan dalam menentukan konsep yang sesuai
dengan masalah. Subjek CM2 juga tidak mengalami hambatan
dalam merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai untuk
menyelesaikan soal cerita pada nomor 1. Dalam menyelesaikan
soal cerita nomor 1, subjek CM2 dapat menentukan determinan
dari matriks yang diketahui dengan ordo 3x3 dengan metode
Sarrus. Jawaban tes tertulis subjek CM2 pada nomor 2 dapat
dilihat pada Gambar 4.27.
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Gambar 4.27 Jawaban tes tertulis subjek CM2 nomor 2b

Pada Gambar 4.27, subjek CM2 juga sudah menuliskan
model matematika pada soal cerita nomor 2 kedalam bentuk
matriks. Dalam penulisan ke bentuk matriks, subjek CM2
masih terdapat kesalahan dalam menuliskan. Subjek CM2 tidak
mengalami hambatan dalam menentukan konsep yang sesuai
dengan masalah. Subjek CM2 tidak mengalami hambatan
dalam merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai untuk
menyelesaikan soal cerita pada nomor 2. Dalam menyelesaikan
soal cerita nomor 2, subjek CM2 sudah dapat menentukan
determinan dari matriks yang diketahui dengan ordo 3x3
dengan metode Sarrus. Berdasarkan jawaban pada nomor 1 dan
nomor 2, subjek CM2 tidak mengalami kesulitan dalam
menyusun rencana.

(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Pada jawaban tes tertulis nomor 1, subjek CM2
mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana. Jawaban tes
tertulis subjek CM2 pada nomor 1 dapat dilihat pada Gambar
4.28.
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Gambar 4.28 Jawaban tes tertulis subjek CM2 nomor 1c

Pada Gambar 4.28, subjek CM2 tidak mengalami
hambatan

dalam

mengoperasikan

langkah-langkah

penyelesaian pada soal cerita nomor 1. Dalam mengerjakan
soal cerita nomor 1, subjek CM2 sudah menjabarkan langkahlangkah penyelesaian dengan mencari determinan dari matriks
yang sudah diketahui terlebih dahulu dengan metode Sarrus
kemudian langkah selanjutnya mencari nilai x, y dan z dengan
menggunakan determinan

matriks

dalam

menyelesaikan

persoalan tersebut. Jawaban tes tertulis subjek CM2 pada
nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4.29
.

Gambar 4.29 Jawaban tes tertulis subjek CM2 nomor 2c
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Pada Gambar 4.29, subjek CM2 tidak mengalami
hambatan

dalam

mengoperasikan

langkah-langkah

penyelesaian pada soal cerita nomor 2. Dalam mengerjakan
soal cerita nomor 2, subjek CM2 juga sudah menjabarkan
langkah-langkah penyelesaian dengan mencari determinan dari
matriks ordo 3x3 yang sudah diketahui terlebih dahulu dengan
metode Sarrus kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari
nilai x, y dan z dengan menggunakan determinan matriks
dalam

menyelesaikan persoalan tersebut.

mengalami

hambatan

dalam

perhitungan

Subjek

CM2

menentukan

determinan matriks karena terjadi kesalahan dalam menghitung
determinan dalam mencari nilai x, y dan z sehingga
menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan soal tersebut.
Berdasarkan jawaban pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2,
subjek CM2 mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana
karena

subjek

CM2

mengalami

hambatan

dalam

mengoperasikan hitungan berdasarkan indikator pada tipe
kesulitan dalam melaksanakan rencana.

(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
CM2 tidak mengalami kesulitan dalam meninjau kembali.
Jawaban tes tertulis subjek CM2 pada nomor 1 dapat dilihat
pada Gambar 4.30.

Gambar 4.30 Jawaban tes tertulis subjek CM2 nomor 1c
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Pada Gambar 4.30, subjek CM2 dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek CM2
tidak membuat simpulan pada soal cerita nomor 1. Jawaban tes
tertulis subjek CM2 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar
4.31.

Gambar 4.31 Jawaban tes tertulis subjek CM2 nomor 2d

Pada Gambar 4.31, subjek CM2 dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek CM2
tidak membuat simpulan pada soal cerita nomor 2. Berdasarkan
hasil jawaban subjek CM2, subjek CM2 mengalami kesulitan
dalam meninjau kembali karena subjek CM2 mengalami
hambatan dalam membuat simpulan berdasarkan indikator pada
tipe kesulitan dalam meninjau kembali.

b) Hasil Wawancara
Analisis hasil wawancara jenis kesulitan pada subjek CM2
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek
CM2 pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CM2 :
P

:

“Coba kamu sebutkan kata kunci yang ada di soal
cerita nomor 1 dan nomor 2?“
“Soal nomor 1 airbuss 100, airbuss 200, airbuss
300. Kalau yang nomor 2 paket perjalanan“
“Nah dari kata kunci itu, coba sebutkan apa saja
yang diketahui dari soal cerita nomor 1?“
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CM2 :
P
CM2
P
CM2
P
CM2
P

CM2
P
CM2
P

CM2
P

CM2
P
CM2
P
CM2
P
CM2

“Tabel jumlah kursi penumpang dari tiga jenis
pesawat itu mbak“
:
“Untuk soal cerita nomor 2, coba sebutkan apa
saja yang diketahui dari soal itu?“
:
“Paket perjalanan ke danau toba“
:
“Sekarang, coba sebutkan apa yang ditanyakan
dari soal cerita nomor 1?“
:
“Pesawat yang dibutuhkan“
:
“Kalau nomor 2 yang ditanyakan apa?“
:
“Biaya sewa hotel tiap malam, transportasi sama
makan.“
:
“Di lembar jawabanmu nomor 1 dan nomor 2,
kenapa kamu ga nulis apa yang diketahui dan
ditanyakan malahan langsung menuliskan model
matematikanya?“
:
“Enggak mbak.“
:
“Kenapa tidak ditulis?“
:
“Biasanya juga tidak ditulis mbak hehe“
:
“Nanti kalau kamu menghadapi soal cerita lagi
sebaiknya hal-hal yang diketahui dan ditanyakan
ditulis ya“
:
“Iya“
:
“Untuk soal cerita nomor 1 dan nomor 2, kenapa
kamu tidak menuliskan pemisalannya terlebih
dahulu
sebelum
mengubah
ke
model
matematika?“
:
“Iya
mbak
aku
langsung
ke
model
matematikanya.“
:
“Coba aku mau tanya untuk soal cerita nomor 1
yang pemisalan x, y sama z itu apa?“
:
“x pesawat airbuss 100, y pesawat airbuss 200,
dan z pesawat airbuss 300.“
:
“Kalau yang nomor 2 bagaimana?“
:
“x biaya sewa hotel, y biaya transportasi, dan z
biaya makan.“
:
“Apakah kamu masih mengalami kesulitan dalam
membaca soal cerita pada nomor 1 dan nomor 2?“
:
“Iya mayan mbak“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek CM2 masih mengalami hambatan dalam
membaca soal cerita tersebut. Subjek CM2 sudah bisa
menjawab ketika ditanya peneliti mengenai apa saja yang
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diketahui dan ditanyakan tetapi masih terlihat kebingungan
dalam menjawab. Subjek CM2 juga sudah bisa menjawab
ketika ditanya peneliti mengenai pemisalan x, y, z dari lembar
jawaban subjek tersebut. Jadi dalam hal ini subjek CM2 belum
memenuhi indikator pertama pada tipe kesulitan dalam
memahami masalah yaitu peserta didik mengalami hambatan
dalam membaca soal cerita.

(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek
CM2 pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CM2 :
P
:
CM2 :
P
:
CM2 :
P

:

CM2 :
P
:
CM2 :
P
:

CM2 :
P
:
CM2 :
P
:

“Setelah kamu merumuskan hal-hal yang
diketahui dan ditanyakan dari soal cerita nomor 1,
langkah apa yang selanjutnya kamu ambil untuk
menyelesaiakan soal tersebut?“
“Mengubah ke bentuk matriks dulu“
“Menurut kamu dalam mengubah ke bentuk
matriksnya sudah betul belum?“
“Sudah mbak“
“Coba di cek lagi sudah betul belum dalam
penulisannya“
“Oh iya mbak kurang matriks x y sama z nya.
Aku kurang teliti“
“Iya betul, sekarang jelaskan bagaimana cara
yang kamu lakukan setelah kamu mengubah ke
bentuk matriksnya?“
“Mencari nilai determinan dari matriksnya“
“Setelah mencari nilai determinan, langkah
selanjutnya bagaimana?“
“Mencari nilai x, y, z nya pakai determinan“
“Untuk soal cerita nomor 2, setelah kamu
merumuskan hal-hal yang diketahui dan
ditanyakan, langkah apa saja yang selanjutnya
kamu ambil untuk menyelesaiakan soal ini?“
“Mengubah ke bentuk matriks“
“Dalam mengubah ke bentuk matriksnya sudah
betul belum penulisannya?“
“Oh ya mbak kurang matriks x, y, z nya juga“
“Kemudian, jelaskan bagaimana cara yang kamu
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CM2
P
CM2
P
CM2
P

CM2

lakukan setelah kamu mengubah ke bentuk
matriksnya?“
:
“Sama kayak nomor 1 kan mbak dicari nilai
determinan dari matriksnya dulu“
:
“Iya. Setelah mencari nilai determinan, langkah
selanjutnya bagaimana?“
:
“Mencari nilai x, y, z nya pakai determinan“
:
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mencari nilai determinan dari matriks ordo 3x3?“
:
“Engga“
:
“Kemudian, apakah kamu mengalami kesulitan
dalam mengubah soal cerita ke dalam model
matematika?“
:
“Engga mbak tapi aku kurang teliti“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek CM2 tidak mengalami kesulitan dalam
mengubah soal cerita ke dalam model matematika tetapi masih
kurang teliti dalam menuliskannya. Subjek CM2 dapat
merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai dalam
menyelesaikan soal cerita tersebut. Subjek CM2 juga tidak
mengalami kesulitan dalam mencari nilai determinan ordo 3x3.
Jadi dalam hal ini, subjek CM2 tidak mengalami kesulitan
dalam menyusun rencana.

(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek
CM2 pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CM2 :

P

:

CM2 :

“Langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk
menyelesaikan masalah pada soal cerita nomor
1?“
“Mengubah ke dalam bentuk matriks setelah itu
mencari nilai determinan dari matriksnya.
Kemudian mencari nilai x, y, z nya“
“Untuk yang nomor 2, langkah apa saja yang
sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan
masalah pada soal cerita itu?“
“Mengubah ke bentuk matriksnya juga setelah itu
mencari nilai determinan kemudian cari nilai x, y,
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z“
:
“Pada soal nomor 1 dan nomor 2, apakah kamu
mengalami kesulitan dalam melakukan operasi
hitungannya?“
CM2 :
“Iya, itu angkanya kok besar-besar semua ya
mbak. Yang nomor 2 hasilnya koma-koma trus
dibuletin“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan
P

bahwa subjek CM2 masih mengalami hambatan dalam
mengoperasikan

hitungan

karena

subjek

CM2

masih

mengalami kesulitan dalam melakukan operasi hitungan. Jadi
dalam hal ini, subjek CM2 belum memenuhi indikator kedua
pada tipe kesulitan dalam melaksanakan rencana yaitu peserta
didik mengalami hambatan dalam mengoperasikan hitungan.

(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek
CM2 pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

CM2 :
P

:

CM2 :
P

:

CM2 :
P

:

CM2 :
P
:
CM2 :
P
:
CM2 :

“Bagaimana kesimpulan dari soal cerita nomor
1?“
“Pesawat yang dibutuhkan airbuss 100 ada 3,
airbuss 200 ada 1, dan airbuss 300 ada 2“
“Kalau untuk soal yang nomor 2, kesimpulannya
bagaimana?“
“Biaya sewa hotel Rp. 700.000, biaya transportasi
Rp. 158.600, dan biaya makan Rp. 269.300.“
“Menurut kamu, apakah hasil dari jawabanmu
nomor 1 dan nomor 2 sudah tepat?“
“Untuk nomor 2 belum yakin mbak soalnya
hasilnya koma terus tak buletin“
“Untuk hasil dari jawabanmu nomor 1 apakah
sudah tepat?“
“Iya“
“Bagaimana cara yang kamu lakukan untuk
mengetahui apakah jawabanmu itu tepat?“
“Menurutku sih udah bener.“
“Apakah kamu mengecek ulang kembali hasil
penyelesaian dari soal nomor 1 dan 2?“
“Engga“

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
95

P
:
CM2 :
P
:

“Kenapa kok tidak dicek ulang?“
“Angkanya besar-besar banget mbak“
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2?“
CM2 :
“Iya lumayan“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan
bahwa subjek CM2 dapat membuat simpulan dari soal cerita
tersebut tetapi pada jawaban nomor 2 subjek CM2 tidak
menuliskan di lembar jawabannya. Subjek CM2 mengalami
hambatan dalam menentukan jawaban akhir dari penyelesaian
tersebut karena subjek CM2 masih ragu-ragu dengan jawaban
yang sudah diperoleh. Subjek CM2 juga mengalami hambatan
dalam memeriksa kembali jawabannya karena tidak mengecek
ulang kembali hasil penyelesaian dari soal cerita tersebut. Jadi
dalam hal ini, subjek CM2 belum memenuhi indikator pertama
dan ketiga pada tipe kesulitan dalam meninjau kembali yaitu
peserta didik mengalami hambatan dalam menentukan jawaban
akhir dari penyelesaian soal dan peserta didik mengalami
hambatan dalam memeriksa kembali hasil penyelesaiannya.

c) Triangulasi
Tabel 4.5 berikut ini merupakan triangulasi metode
berdasarkan dari data hasil tes tertulis dan wawancara.

Tabel 4.5 Triangulasi hasil tes tertulis dan wawancara CM2
Tipe
Kesulitan

Tes Tertulis

Kesulitan
dalam
memahami
masalah

Subjek CM2
tidak
menuliskan
apa saja yang
diketahui dan
yang
ditanyakan.
Subjek CM2
juga
tidak

Wawancara

Hasil
Validasi

Data Valid

Subjek CM2 sudah
bisa
menjawab
Subjek CM2
ketika
ditanya
Tidak
mengalami
peneliti mengenai
memenuhi
hambatan
apa saja yang
indikator
dalam
diketahui
dan
1
membaca
ditanyakan tetapi
soal cerita.
masih
terlihat
kebingungan
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menuliskan
pemisalan pada
soal
cerita
tersebut tetapi
langsung
menuliskan
model
matematikanya
ke
dalam
bentuk matriks.
Subjek CM2
mampu dalam
membuat
model
matematika
pada soal cerita
ke
dalam
bentuk matriks
tetapi
masih
terdapat
kesalahan
dalam
Kesulitan penulisannya.
dalam
Subjek CM2
menyusun mampu dalam
rencana
menentukan
determinan
dari
matriks
ordo
3x3
dengan metode
Sarrus. Subjek
CM2
juga
tidak
mengalami
hambatan
dalam
menyusun
rencana.
Subjek CM2
mengalami
Kesulitan hambatan
dalam
dalam
melaksanak perhitungan
an rencana menentukan
determinan
matriks karena

dalam menjawab.
Subjek CM2 masih
mengalami
kesulitan
dalam
membaca
soal
cerita tersebut.

Subjek CM2 tidak
mengalami
kesulitan
dalam
mengubah
soal
cerita ke model
matematika tetapi
masih kurang teliti
dalam
menuliskannya.
Subjek CM2 dapat
merencanakan
Subjek CM2
strategi
tidak
penyelesaian yang
Memenuhi mengalami
sesuai
dalam
semua
kesulitan
menyelesaikan
indikator
dalam
soal
cerita
menyusun
tersebut.
Subjek
rencana
CM2 juga tidak
mengalami
kesulitan
dalam
mencari
nilai
determinan ordo
3x3.

Subjek CM2 tidak
Subjek CM2
mengalami
mengalami
hambatan dalam
Tidak
hambatan
mengoperasikan
memenuhi
dalam
langkah-langkah
indikator
mengoperas
penyelesaiannya.
2
ikan
Subjek CM2 masih
hitungan.
mengalami
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Kesulitan
dalam
meninjau
kembali

terjadi
kesalahan
dalam
menghitung
determinan
pada nilai x, y,
z
sehingga
menyebabkan
kesalahan
dalam
mengerjakan.
Subjek CM2
dapat
menentukan
jawaban akhir
dari
penyelesaian
soal tersebut.
Subjek CM2
tidak membuat
simpulan pada
soal
cerita
tersebut.

kesulitan
dalam
melakukan operasi
hitungan.

Subjek CM2 dapat
membuat simpulan
dari soal cerita
tersebut.
Subjek
Subjek CM2
CM2 mengalami
mengalami
hambatan dalam
hambatan
menentukan
dalam
jawaban akhir dari
menentukan
penyelesaian
jawaban
tersebut
karena
akhir dari
masih ragu-ragu
Tidak
penyelesaia
dengan
jawaban memenuhi n soal dan
yang
diperoleh. indikator subjek CM2
Subjek
CM2
1 dan 3
mengalami
mengalami
hambatan
hambatan dalam
dalam
memeriksa
memeriksa
kembali
kembali
jawabannya karena
hasil
tidak
mengecek
penyelesaia
ulang
kembali
nnya.
hasil penyelesaian
dari soal cerita
tersebut.

c. Subjek Adversity Quotient (AQ) quitters
1) Subjek Pertama Adversity Quotient (AQ) quitters (QT1)
a) Hasil Tertulis
Analisis hasil tertulis jenis kesulitan pada subjek QT1
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
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Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
QT1 mengalami kesulitan dalam memahami masalah. Subjek
QT1 tidak menuliskan apa saja yang diketahui dan ditanyakan
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2. Jawaban tes tertulis
subjek QT1 pada nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 4.32.

Gambar 4.32 Jawaban tes tertulis subjek QT1 nomor 1a

Pada Gambar 4.32, subjek QT1 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita tersebut. Subjek QT1 sudah menuliskan pemisalan pada
soal cerita nomor 1 yaitu “x merupakan kelas turis, y
merupakan kelas ekonomi, dan z merupakan kelas VIP”.
Subjek QT1 mengalami hambatan dalam membaca soal cerita
karena terdapat kesalahan dalam penulisan pemisalan pada soal
cerita tersebut yang seharusnya “x merupakan banyaknya
pesawat airbuss 100, y merupakan banyaknya pesawat airbuss
200, dan z merupakan banyaknya pesawat airbuss 300”.
Subjek QT1 juga sudah menuliskan model matematika pada
soal cerita tersebut dalam bentuk matriks. Jawaban tes tertulis
subjek QT1 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4.33.

Gambar 4.33 Jawaban tes tertulis subjek QT1 nomor 2a
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Pada Gambar 4.33, subjek QT1 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita nomor 2. Subjek QT1 tidak menuliskan pemisalan pada
soal cerita tersebut seperti berikut ini “x merupakan biaya hotel,
y merupakan biaya transportasi, dan z merupakan biaya
makan”. Subjek QT1 sudah menuliskan model matematika
pada soal cerita tersebut dalam bentuk matriks. Berdasarkan
jawaban tersebut, subjek QT1 mengalami hambatan dalam
membaca soal cerita karena terdapat kesalahan dalam
menuliskan pemisalan pada soal cerita tersebut berdasarkan
indikator pada tipe kesulitan dalam memahami masalah. Subjek
QT1 juga mengalami hambatan dalam memahami apa saja
yang diketahui dan ditanyakan karena subjek CM1 tidak
menuliskan apa saja yang diketahui dan apa saja yang
ditanyakan pada soal cerita tersebut berdasarkan indikator pada
tipe kesulitan dalam memahami masalah.

(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
QT1 mengalami kesulitan dalam menyusun rencana. Jawaban
tes tertulis subjek QT1 pada nomor 1 dapat dilihat pada
Gambar 4.34.

Gambar 4.34 Jawaban tes tertulis subjek QT1 nomor 1b
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Pada Gambar 4.34, subjek QT1 sudah menuliskan
model matematika pada soal cerita nomor 1 kedalam bentuk
matriks. Subjek QT1 mengalami hambatan dalam menentukan
konsep determinan pada matriks ordo 3x3 karena masih
terdapat kesalahan dalam menentukan nilai determinan
tersebut. Subjek QT1 juga mengalami hambatan dalam
menentukan konsep yang sesuai dengan masalah karena
terdapat kesalahan dalam penulisan matriks pada nilai y dan z
yang seharusnya “ =

50 305 40
30 185 25
32 206 30
50 75 40
30 45 25
32 50 30

dan 𝑧 =

50 75 305
30 45 185
32 50 206
50 75 40
30 45 25
32 50 30

“.

Subjek QT1 tidak mengalami hambatan dalam merencanakan
strategi penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan soal
cerita pada nomor 1. Jawaban tes tertulis subjek QT1 pada
nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4.35.

Gambar 4.35 Jawaban tes tertulis subjek QT1 nomor 2b

Pada Gambar 4.35, subjek QT1 sudah menuliskan
model matematika pada soal cerita nomor 2 kedalam bentuk
matriks. Subjek QT1 mengalami hambatan dalam membuat
model matematika karena terdapat kesalahan dalam menuliskan
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4
matriks yang seharusnya “ 3
5

3
4
5

5 𝑥
2.030.000
7 𝑦 = 1.790.000 “.
2.500.000
4 𝑧

Subjek QT1 mengalami kesalahan tersebut karena pemahaman
yang salah dalam penempatan matriks. Subjek QT1 mengalami
hambatan dalam menentukan konsep determinan pada matriks
ordo 3x3 karena masih terdapat kesalahan dalam menentukan
nilai determinan tersebut. Subjek QT1 juga mengalami
hambatan dalam menentukan konsep yang sesuai dengan
masalah karena terdapat kesalahan dalam penulisan matriks
pada nilai x, y dan z yang seharusnya “𝑥 =

𝑦=

4
3
5

2.030 .000
1.790.000
2.500 .000
4 3 5
3 4 7
5 5 4

5
7
4

dan 𝑧 =

4
3
5

3 2.030 .000
4 1.790 .000
5 2.500 .000
4 3 5
3 4 7
5 5 4

2.030 .000 3
1.790.000 4
2.500 .000 5
4 3 5
3 4 7
5 5 4

5
7
4

,

“. Subjek QT1

tidak mengalami hambatan dalam merencanakan strategi
penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan soal cerita pada
nomor 2. Berdasarkan jawaban pada nomor 2, subjek QT1
mengalami hambatan dalam membuat model matematika
karena terdapat kesalahan menuliskan ke dalam bentuk matriks
berdasarkan indikator pada tipe kesulitan dalam menyusun
rencana. Subjek QT1 juga mengalami kesulitan dalam
menyusun rencana karena subjek QT1 mengalami hambatan
dalam menentukan konsep yang sesuai dengan masalah
berdasarkan indikator pada tipe kesulitan dalam menyusun
rencana.

(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Pada jawaban tes tertulis nomor 1, subjek QT1
mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana. Jawaban tes
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tertulis subjek QT1 pada nomor 1 dapat dilihat pada Gambar
4.36.

Gambar 4.36 Jawaban tes tertulis subjek QT1 nomor 1c

Pada Gambar 4.36, subjek QT1 mengalami hambatan
dalam mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian pada soal
cerita nomor 1. Dalam mengerjakan soal cerita tersebut, subjek
QT1 masih salah dalam menjabarkan langkah-langkah mencari
nilai-nilai determinan pada ordo 3x3 yang seharusnya yaitu
50 75 40
50 75
“ 30 45 25 = 30 45
32 50 30
32 50

40 50 75
25 30 45 = 50 × 45 ×
30 32 50

30 + 75 × 25 × 32 + 40 × 30 × 50 − 32 × 45 × 40 −
50 × 25 × 50 − 30 × 30 × 75 = −100 “. Subjek QT1
juga masih salah dalam menjabarkan langkah-langkah dalam
mencari nilai x, y dan z yang seharusnya yaitu
“𝑥 =

305 75 40
185 45 25
206 50 30
50 75 40
30 45 25
32 50 30

=

305 ×45×30 + 75×25×206 + 40×185 ×50 − 75×185 ×30 − 305 ×25×50 − 40×45×206
50×45×30 + 75×25×32 + 40×30×50 − 32×45×40 − 50×25×50 − 30×30×75
−300

= −100 = 3,
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𝑦=

50 305 40
30 185 25
32 206 30
50 75 40
30 45 25
32 50 30

=

50×185 ×30 + 305 ×25×32 + 40×30×185 − 40×185 ×32 − 50×25×206 − 305 ×30×30
50×45×30 + 75×25×32 + 40×30×50 − 32×45×40 − 50×25×50 − 30×30×75
−100

= −100 = 1, dan

𝑧=

50 75 305
30 45 185
32 50 206
50 75 40
30 45 25
32 50 30

=

50×45×206 + 75×185 ×232 + 305 ×30×50 − 305 ×45×32 − 50×185 ×50 − 75×30×206
50×45×30 + 75×25×32 + 40×30×50 − 32×45×40 − 50×25×50 − 30×30×75
−200

= −100 = 2 “ .
Subjek QT1 juga mengalami hambatan dalam perhitungan
menentukan determinan matriks karena terjadi kesalahan dalam
menghitung determinan pada nilai x, y dan z sehingga
menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan soal tersebut.
Jawaban tes tertulis subjek QT1 pada nomor 2 dapat dilihat
pada Gambar 4.37.

Gambar 4.37 Jawaban tes tertulis subjek QT1 nomor 2c
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Pada Gambar 4.37, subjek QT1 mengalami hambatan
dalam mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian pada soal
cerita nomor 2. Dalam mengerjakan soal cerita tersebut, subjek
QT1 masih salah dalam menjabarkan langkah-langkah dalam
mencari determinan dari matriks ordo 3x3 dengan metode
Sarrus dan juga masih salah dalam menjabarkan langkahlangkah dalam mencari nilai x, y dan z. Subjek QT1 mengalami
hambatan dalam perhitungan menentukan determinan matriks
karena terjadi kesalahan dalam menghitung nilai determinan
yang seharusnya
4 3
“det 𝐴 = 3 4
5 7

5 4 3
5 3 4
4 5 7

= 100 + 140 + 36 − 64 − 75 − 105 = −32 “.
Subjek QT1 juga mengalami hambatan dalam perhitungan
menentukan determinan matriks pada nilai x, y dan z yang
seharusnya
“𝑥 =

𝑦=

𝑧=

4
3
5

4
3
5

2.030 .000 3
1.790.000 4
2.500 .000 5
4 3 5
3 4 7
5 5 4
2.030 .000
1.790.000
2.500 .000
4 3 5
3 4 7
5 5 4

5
7
4

5
7
4

3 2.030 .000
4 1.790.000
5 2.500 .000
4 3 5
3 4 7
5 5 4

=

−12.800 .000
−32

=

−1.920.000

=

−1.600 .000

−32

−32

= 400.000,

= 60.000 dan

= 50.000 “

sehingga menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan soal
tersebut. Berdasarkan jawaban pada soal cerita tersebut, subjek
QT1 mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana karena
subjek QT1 mengalami hambatan dalam mengoperasikan
langkah-langkah penyelesaian dan subjek QT1 mengalami
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hambatan

dalam

mengoperasikan

hitungan

berdasarkan

indikator pada tipe kesulitan dalam melaksanakan rencana.

(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
QT1 mengalami kesulitan dalam meninjau kembali. Jawaban
tes tertulis subjek QT1 pada nomor 1 dapat dilihat pada
Gambar 4.38.

Gambar 4.38 Jawaban tes tertulis subjek QT1 nomor 1d

Pada Gambar 4.38, subjek QT1 dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek QT1
tidak membuat simpulan pada soal cerita tersebut. Jawaban tes
tertulis subjek QT1 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar
4.39.

Gambar 4.39 Jawaban tes tertulis subjek QT1 nomor 2d

Pada Gambar 4.39, subjek QT1 dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek QT1
tidak membuat simpulan pada soal cerita tersebut. Berdasarkan
hasil jawaban tersebut, subjek QT1 mengalami kesulitan dalam
meninjau kembali karena subjek QT1 mengalami hambatan
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dalam membuat simpulan berdasarkan indikator pada tipe
kesulitan dalam meninjau kembali.

b) Hasil Wawancara
Analisis hasil wawancara jenis kesulitan pada subjek QT1
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek QT1
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

QT1
P

:
:

QT1
P

:
:

QT1
P
QT1
P

:
:
:
:

QT1
P

:
:

QT1
P
QT1
P
QT1
P
QT1
P
QT1

:
:
:
:
:
:
:
:
:

P

:

QT1

:

“Coba kamu sebutkan kata kunci yang ada di soal
cerita nomor 1 dan nomor 2?“
“Maksutnya bagaimana mbak?“
“Kata kunci dari soal itu atau topik yang dibahas
pada soal nomor 1“
“Perjalanan wisata ke Negara Korea“
“Dari kata kunci itu, coba sebutkan apa saja yang
diketahui dari soal cerita nomor 1?“
“Jumlah penumpang“
“Untuk kata kunci yang nomor 2 kira-kira apa?“
“Paket perjalanan ke danau toba“
“Untuk soal cerita nomor 2, coba sebutkan apa
saja yang diketahui dari soal itu?“
“Paket 1, paket 2, paket 3“
“Sekarang, coba sebutkan apa yang ditanyakan
dari soal cerita nomor 1?“
“Kelas turis, kelas ekonomi, kelas vip“
“Menurutmu sudah benar?“
“Kayaknya iya mbak“
“Coba dibaca lagi soal ceritanya“
“Kayaknya bukan ya mbak?“
“Kalau bukan yang benar apa?“
“Banyak pesawat ya mbak?“
“Iya, kalau nomor 2 yang ditanyakan apa?“
“Biaya sewa hotel tiap malam, transportasi dan
makan.“
“Di lembar jawabanmu nomor 1 dan nomor 2,
kenapa kamu tidak menuliskan apa yang diketahui
dan ditanyakan?“
“Kayak gitu harus ditulis ya mbak?“
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P

QT1
P

QT1
P
QT1
P
QT1
P
QT1
P
QT1

P
QT1
P
QT1
P
QT1

bahwa

:

“Iya, nanti kalau kamu menghadapi soal cerita
lagi
sebaiknya hal-hal yang diketahui dan
ditanyakan ditulis ya“
:
“Ya“
:
“Untuk soal cerita nomor 2, kenapa kamu tidak
menuliskan pemisalannya terlebih dahulu sebelum
mengubah ke model matematika?“
:
“Oh iya mbak lupa“
:
“Coba aku mau tanya untuk soal cerita nomor 1
yang pemisalan x, y sama z itu apa?“
:
“x kelas turis, y kelas ekonomi, dan z kelas vip“
:
“Bagaimana kamu bisa memisalkan x, y, z seperti
itu?“
:
“ Sesuai yang ditanyakan mbak “
:
“Menurut kamu pemisalannya sudah benar?“
:
“Kayaknya salah mbak“
:
“Yang benar kira-kira apa?“
:
“x itu banyak pesawat airbuss 100, y banyak
pesawat airbuss 200 sama z banyak pesawat
airbuss 300“
:
“Kalau yang nomor 2 pemisalan x, y, dan z itu
apa?“
:
“x biaya sewa hotel, y biaya transportasi, dan z
biaya makan.“
:
“Apakah kamu masih mengalami kesulitan dalam
memahami soal cerita nomor 1 dan nomor 2?“
:
“Iya mbak“
:
“Kesulitannya bagaimana?“
:
“Mungkin karena tidak terbiasa sama soal cerita
ya mbak“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan
subjek

QT1

mengalami

hambatan

dalam

mengidentifikasi informasi dari soal yang diberikan karena
subjek QT1 masih mengalami kesulitan dalam memahami soal
cerita tersebut. Dalam membaca soal cerita, subjek QT1 hanya
satu kali dalam membaca soal cerita yang diberikan sehingga
subjek masih belum tepat dalam mengungkapkan informasi
yang diperolehnya. Subjek QT1 sudah bisa menjawab ketika
ditanya peneliti mengenai apa saja yang diketahui dan
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ditanyakan. Subjek QT1 masih mengalami hambatan dalam
memahami apa saja yang ditanyakan pada soal cerita nomor 1.
Subjek QT1 sudah bisa menjawab ketika ditanya peneliti
mengenai pemisalan x, y, z dari lembar jawaban subjek tersebut
tetapi pada nomor 1 masih mengalami hambatan dalam
memisalkan x, y, dan z nya. Jadi dalam hal ini subjek QT1
belum memenuhi indikator pertama pada tipe kesulitan dalam
memahami masalah yaitu peserta didik mengalami hambatan
dalam membaca soal cerita.

(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek QT1
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

QT1

:

P

:

QT1
P

:
:

QT1
P
QT1

:
:
:

P

:

QT1
P
QT1

:
:
:

P

:

“Setelah kamu merumuskan hal-hal yang
diketahui dan ditanyakan dari soal cerita nomor 1,
langkah apa yang selanjutnya kamu ambil untuk
menyelesaiakan soal tersebut?“
“Memisalkan kemudian mengubah ke dalam
bentuk matriksnya“
“Sekarang jelaskan bagaimana cara yang kamu
lakukan setelah kamu mengubah ke bentuk
matriksnya?“
“Mencari nilai determinan dari matriks“
“Untuk soal cerita nomor 2, setelah kamu
merumuskan hal-hal yang diketahui dan
ditanyakan, langkah apa saja yang selanjutnya
kamu ambil untuk menyelesaiakan soal ini?“
“Sama seperti nomor 1“
“Kira-kira bagaimana?“
“Mengubah ke bentuk matriks kemudian mencari
determinannya.“
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mencari nilai determinan dari matriks ordo 3x3?“
“Iya“
“Kesulitannya bagaimana?“
“Masih bingung mencari determinan yang ordo
3x3“
“Kemudian, apakah kamu mengalami kesulitan
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QT1
P
QT1
P
QT1
P
QT1
P

dalam mengubah soal cerita ke dalam model
matematika?“
:
“Tidak mbak“
:
“Untuk nomor 2, apakah dalam mengubah model
matematika dalam bentuk matriks sudah benar?“
:
“Sudah kayaknya mbak“
:
“Coba dibaca lagi soal cerita dan pemisalan x, y
dan z nya“
:
“Kebalik ya mba?“
:
“Iya, seharusnya bagaimana?“
4 3 5
:
“ 3 4 7 gini ya mbak?“
5 5 4
:
“Iya“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek QT1 mengalami kesulitan dalam mengubah soal
cerita ke dalam bentuk matriks pada soal nomor 2 karena
terdapat kesalahan pemahaman dalam mengubah ke bentuk
matriks. Subjek QT1 tidak mengalami hambatan dalam
merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai dalam
menyelesaikan soal cerita tersebut. Subjek QT1 mengalami
hambatan dalam menentukan konsep yang sesuai dengan
masalah karena subjek QT1 mengalami kesulitan dalam
mencari nilai determinan ordo 3x3. Jadi dalam hal ini, subjek
QT1 belum memenuhi indikator pertama dan kedua pada tipe
kesulitan dalam menyusun rencana yaitu peserta didik
mengalami hambatan dalam membuat model matematika pada
soal cerita serta peserta didik mengalami hambatan dalam
menentukan konsep yang sesuai dengan masalah.

(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek QT1
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

“Langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk
menyelesaikan masalah pada soal cerita nomor
1?“
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QT1

P
QT1
P
QT1

P

QT1
P

QT1
P
QT1

:

“Memisalkan x, y, z kemudian mengubah ke
bentuk matriks. Habis itu mencari nilai x, y dan z
menggunakan determinan“
:
“Coba jelaskan langkah-langkah dalam mencari
nilai determinan pada nomor 1“
:
“Yang mana mbak?“
:
“Soal cerita yang kamu ubah dalam bentuk
matriks “
:
“ 40 × 45 × 32 + 50 × 25 × 50 +
75 × 30 × 30 − 50 × 45 × 30 −
75 × 25 × 32 − 40 × 30 × 50 “
:
“Kalau untuk yang nomor 2, langkah apa saja
yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan
masalah pada soal cerita itu?“
:
“Sama kayak nomor 1“
:
“Pada soal nomor 1 dan nomor 2, apakah kamu
mengalami kesulitan dalam melakukan operasi
hitungannya?“
:
“Iya“
:
“Kesulitannya bagaimana?“
:
“Angkanya gede-gede mbak “
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek QT1 masih mengalami hambatan dalam
mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian. Subjek QT1
juga

masih

mengalami

hambatan

dalam

perhitungan

menentukan determinan matriks karena subjek QT1 masih
mengalami kesalahan dalam menghitung nilai determinan
matriks. Jadi dalam hal ini, subjek QT1 belum memenuhi
indikator pertama dan kedua pada tipe kesulitan dalam
melaksanakan rencana yaitu peserta didik mengalami hambatan
dalam mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian serta
peserta didik mengalami hambatan dalam mengoperasikan
hitungan.

(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek QT1
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
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P
QT1
P
QT1
P
QT1
P

QT1
P
QT1
P
QT1
P
QT1
P
QT1

:

“Bagaimana kesimpulan dari soal cerita nomor
1?“
:
“Kelas turis 199, kelas ekonomi 28, dan kelas vip
2“
:
“Kalau untuk soal yang nomor 2, kesimpulannya
bagaimana?“
:
“Biaya sewa hotel Rp. 843.780, biaya transportasi
Rp. 120.732, dan biaya makan Rp. 45.610“
:
“Menurut kamu, apakah hasil dari jawabanmu
nomor 1 dan nomor 2 sudah tepat?“
:
“Gatau juga mbak dan aku masih ragu-ragu sama
hasilku sendiri“
:
“Kira-kira bagaimana cara yang kamu lakukan
untuk mengetahui apakah jawabanmu itu belum
tepat?“
:
“Aku ga yakin sama jawabanku sendiri mbak
soalnya jawabanku ga bulet “
:
“Apakah kamu mengecek ulang kembali hasil
penyelesaian dari soal nomor 1 dan 2?“
:
“Tidak“
:
“Kenapa kok tidak dicek ulang?“
:
“Gamau ngitung lagi dari awal hehe“
:
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2?“
:
“Iya mbak“
:
“Kesulitannya bagaimana?“
:
“Soalnya belum pernah diajarin sebelumnya sama
bu guru“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek QT1 dapat membuat simpulan dari soal cerita
tersebut tetapi subjek QT1 tidak menuliskan di lembar
jawaban. Subjek QT1 mengalami hambatan dalam menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian tersebut karena subjek QT1
masih ragu-ragu dengan jawaban yang sudah diperoleh. Subjek
QT1 juga mengalami hambatan dalam memeriksa kembali
jawabannya karena tidak mengecek ulang kembali hasil
penyelesaian dari soal cerita tersebut. Subjek QT1 masih
mengalami hambatan dalam mengerjakan soal tersebut karena
sebelumnya belum diajarkan oleh guru matematika. Jadi dalam
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hal ini, subjek QT1 belum memenuhi indikator pertama dan
ketiga pada tipe kesulitan dalam meninjau kembali yaitu
peserta didik mengalami hambatan dalam menentukan jawaban
akhir dari penyelesaian soal dan peserta didik mengalami
hambatan dalam memeriksa kembali hasil penyelesaiannya.

c) Triangulasi
Tabel 4.6 berikut ini merupakan triangulasi metode
berdasarkan dari data hasil tes tertulis dan wawancara.

Tabel 4.6 Triangulasi hasil tes tertulis dan wawancara QT1
Tipe
Kesulitan

Kesulitan
dalam
memahami
masalah

Kesulitan
dalam
menyusun
rencana

Tes Tertulis
Subjek
QT1
mengalami
hambatan dalam
membaca soal
cerita
karena
terdapat
kesalahan
dalam
menuliskan
pemisalan pada
soal
cerita
tersebut. Subjek
QT1
tidak
menuliskan apa
saja
yang
diketahui dan
apa saja yang
ditanyakan.
Subjek
QT1
mengalami
hambatan dalam
mengubah
model
matematika
pada soal cerita
ke
dalam
bentuk matriks.
Subjek
QT1

Wawancara

Hasil
Validasi

Subjek
QT1
mengalami
hambatan dalam
mengidentifikasi
informasi
dari
soal
yang
diberikan karena
subjek
QT1
Tidak
masih
memenuhi
mengalami
indikator
kesulitan dalam
1
memahami soal
cerita tersebut.

Subjek
QT1
mengalami
kesulitan dalam
mengubah soal
Tidak
cerita ke dalam memenuhi
bentuk matriks. indikator
Subjek
QT1
1 dan 2
dapat
merencanakan
strategi

Data Valid

Subjek QT1
mengalami
hambatan
dalam
membaca
soal cerita

Subjek QT1
mengalami
hambatan
dalam
membuat
model
matematika
pada soal
cerita dan
subjek

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
113

mengalami
hambatan dalam
menentukan
konsep
yang
sesuai dengan
masalah. Subjek
QT1
masih
mengalami
hambatan dalam
mentukan
determinan dari
matriks
ordo
3x3
dengan
metode Sarrus.
Subjek
QT1
juga mengalami
hambatan dalam
menentukan
konsep
yang
sesuai dengan
masalah karena
terdapat
kesalahan
dalam penulisan
matriks
pada
nilai x, y dan z
Subjek
QT1
mengalami
hambatan dalam
mengoperasikan
langkahlangkah
penyelesaian.
Subjek
QT1
Kesulitan juga
masih
dalam
mengalami
melaksanak hambatan dalam
an rencana perhitungan
menentukan
determinan
matriks karena
subjek
QT1
masih
mengalami
kesalahan
dalam

penyelesaian
yang
sesuai
dalam
menyelesaikan
soal
cerita
tersebut. Subjek
QT1 mengalami
hambatan dalam
menentukan
konsep
yang
sesuai
dengan
masalah karena
subjek
QT1
mengalami
kesulitan dalam
mencari
nilai
determinan ordo
3x3.

QT1mengala
mi hambatan
dalam
menentukan
konsep yang
sesuai
dengan
masalah.

Subjek
QT1
mengalami
hambatan dalam
Subjek QT1
mengoperasikan
mengalami
langkah-langkah
hambatan
penyelesaiannya.
dalam
Subjek QT1 juga
mengoperasi
masih
kan langkahmengalami
Tidak
langkah
hambatan dalam memenuhi
penyelesaian
perhitungan
indikator
dan subjek
menentukan
1 dan 2
QT1
determinan
mengalami
matriks karena
hambatan
subjek
QT1
dalam
masih
mengoperasi
mengalami
kan hitungan.
kesalahan dalam
menghitung nilai
determinan
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Kesulitan
dalam
meninjau
kembali

menghitung
nilai determinan
matriks
dan
kesalahan
dalam
menghitung
determinan
pada nilai x, y
dan z.
Subjek
QT1
dapat
menentukan
jawaban akhir
dari
penyelesaian
soal
tersebut.
Subjek
QT1
tidak membuat
simpulan pada
soal
cerita
tersebut.

matriks.

Subjek
QT1
dapat membuat
simpulan
dari
soal
cerita
tersebut. Subjek
QT1 mengalami
hambatan dalam
menentukan
jawaban
akhir
dari penyelesaian
Tidak
tersebut karena memenuhi
subjek
QT1 indikator
masih ragu-ragu
1 dan 3
dengan jawaban
yang
sudah
diperoleh.
Subjek
QT1
tidak memeriksa
kembali
hasil
dari penyelesaian
soal
cerita
tersebut.

Subjek QT1
mengalami
hambatan
dalam
menentukan
jawaban
akhir dari
penyelesaian
soal dan
subjek QT1
mengalami
hambatan
dalam
memeriksa
kembali hasil
penyelesaian
nya.

2) Subjek Kedua Adversity Quotient (AQ) quitters (QT2)
a) Hasil Tertulis
Analisis hasil tertulis jenis kesulitan pada subjek QT2
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
QT2 mengalami kesulitan dalam memahami masalah. Subjek
QT2 tidak menuliskan apa saja yang diketahui dan ditanyakan
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pada soal cerita tersebut. Jawaban tes tertulis subjek QT2 pada
nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 4.40.

Gambar 4.40 Jawaban tes tertulis subjek QT2 nomor 1a

Pada Gambar 4.40, subjek QT2 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita tersebut. Subjek QT2 sudah menuliskan pemisalan pada
soal cerita nomor 1 yaitu “x merupakan kelas turis, y
merupakan kelas ekonomi, dan z merupakan kelas VIP”.
Subjek QT2 mengalami hambatan dalam membaca soal cerita
karena terdapat kesalahan dalam penulisan pemisalan pada soal
cerita nomor 1 yang seharusnya “x merupakan banyaknya
pesawat airbuss 100, y merupakan banyaknya pesawat airbuss
200, dan z merupakan banyaknya pesawat airbuss 300”.
Subjek QT2 langsung menuliskan model matematika pada soal
cerita tersebut dalam bentuk matriks. Jawaban tes tertulis
subjek QT2 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4.41.

Gambar 4.41 Jawaban tes tertulis subjek QT2 nomor 2a
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Pada Gambar 4.41, subjek QT2 tidak menuliskan apa
saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal
cerita nomor 2. Subjek QT2 sudah menuliskan pemisalan pada
soal tersebut yaitu “x merupakan biaya hotel, y merupakan
biaya transportasi, dan z merupakan biaya makan”. Subjek QT2
langsung menuliskan model matematika pada soal cerita
tersebut. Berdasarkan jawaban pada nomor 1, subjek QT2
mengalami hambatan dalam membaca soal cerita karena
terdapat kesalahan dalam menuliskan pemisalan pada soal
cerita tersebut berdasarkan indikator pada tipe kesulitan dalam
memahami masalah. Subjek QT2 juga mengalami hambatan
dalam memahami apa saja yang diketahui dan ditanyakan
karena subjek QT2 tidak menuliskan apa saja yang diketahui
dan apa saja yang ditanyakan pada soal cerita tersebut
berdasarkan indikator pada tipe kesulitan dalam memahami
masalah.

(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
QT2 mengalami kesulitan dalam menyusun rencana. Jawaban
tes tertulis subjek QT2 pada nomor 1 dapat dilihat pada
Gambar 4.42.

Gambar 4.42 Jawaban tes tertulis subjek QT2 nomor 1b
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Pada Gambar 4.42, subjek QT2 sudah menuliskan
model matematika pada soal cerita nomor 1 kedalam bentuk
matriks. Subjek QT2 masih mengalami hambatan dalam
membuat model matematika pada soal cerita tersebut karena
dalam penulisan ke bentuk matriks subjek QT2 masih terdapat
kesalahan
50 75
30 45
32 50

dalam

menuliskannya

40 𝑥
305
25 𝑦 = 185 “.
30 𝑧
206

yang

Subjek

seharusnya

QT2

“

mengalami

hambatan dalam menentukan konsep determinan pada matriks
ordo 3x3 karena masih terdapat kesalahan dalam menentukan
nilai determinan tersebut. Subjek QT2 juga mengalami
hambatan dalam menentukan konsep yang sesuai dengan
masalah karena terdapat kesalahan dalam penulisan matriks
pada nilai x yang seharusnya “ =

305 75 40
185 45 25
206 50 30
50 75 40
30 45 25
32 50 30

“. Subjek QT2

tidak mengalami hambatan dalam merencanakan strategi
penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan soal cerita
tersebut. Jawaban tes tertulis subjek QT2 pada nomor 2 dapat
dilihat pada Gambar 4.43.

Gambar 4.43 Jawaban tes tertulis subjek QT2 nomor 2b

Pada Gambar 4.43, subjek QT2 sudah menuliskan
model matematika pada soal cerita nomor 2 kedalam bentuk
matriks. Subjek QT2 masih mengalami hambatan dalam
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membuat model matematika pada soal cerita tersebut karena
dalam penulisan ke bentuk matriks subjek QT2 masih terdapat
kesalahan
4
3
5

dalam

menuliskannya

3 5 𝑥
2.030.000
𝑦
= 1.790.000
4 7
2.500.000
5 4 𝑧

yang

“

seharusnya

“. Subjek QT2 mengalami

hambatan dalam menentukan konsep determinan pada matriks
ordo 3x3 karena masih terdapat kesalahan dalam menentukan
nilai determinan tersebut. Subjek QT2 juga mengalami
hambatan dalam menentukan konsep yang sesuai dengan
masalah karena terdapat kesalahan dalam penulisan matriks
pada nilai x, y dan z yang seharusnya “𝑥 =

𝑦=

4
3
5

2.030 .000
1.790.000
2.500.000
4 3 5
3 4 7
5 5 4

5
7
4

dan 𝑧 =

4
3
5

3 2.030 .000
4 1.790 .000
5 2.500 .000
4 3 5
3 4 7
5 5 4

2.030 .000 3
1.790.000 4
2.500 .000 5
4 3 5
3 4 7
5 5 4

5
7
4

,

“. Berdasarkan

jawaban tersebut, subjek QT2 mengalami kesulitan dalam
menyusun rencana karena subjek QT2 mengalami hambatan
dalam membuat model matematika pada soal cerita dan subjek
QT2 mengalami hambatan dalam menentukan konsep yang
sesuai dengan masalah berdasarkan indikator pada tipe
kesulitan dalam menyusun rencana.

(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan 2, subjek QT2
mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana. Jawaban tes
tertulis subjek QT2 pada nomor 1 dapat dilihat pada Gambar
4.44.
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Gambar 4.44 Jawaban tes tertulis subjek QT2 nomor 1c

Pada Gambar 4.44, subjek QT2 mengalami hambatan
dalam mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian pada soal
cerita nomor 1. Dalam mengerjakan soal cerita tersebut, subjek
QT2 masih salah dalam menjabarkan langkah-langkah mencari
nilai-nilai determinan pada ordo 3x3 yang seharusnya yaitu
50 75 40
50 75
“ 30 45 25 = 30 45
32 50 30
32 50

40 50 75
25 30 45 = 50 × 45 ×
30 32 50

30 + 75 × 25 × 32 + 40 × 30 × 50 − 32 × 45 × 40 −
50 × 25 × 50 − 30 × 30 × 75 = −100 “. Subjek QT2
juga masih salah dalam menjabarkan langkah-langkah dalam
mencari nilai x, y dan z yang seharusnya yaitu
“𝑥 =

305 75 40
185 45 25
206 50 30
50 75 40
30 45 25
32 50 30

=

305 ×45×30 + 75×25×206 + 40×185 ×50 − 75×185 ×30 − 305 ×25×50 − 40×45×206
50×45×30 + 75×25×32 + 40×30×50 − 32×45×40 − 50×25×50 − 30×30×75
−300

= −100 = 3,
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𝑦=

50 305 40
30 185 25
32 206 30
50 75 40
30 45 25
32 50 30

=

50×185 ×30 + 305 ×25×32 + 40×30×185 − 40×185 ×32 − 50×25×206 − 305 ×30×30
50×45×30 + 75×25×32 + 40×30×50 − 32×45×40 − 50×25×50 − 30×30×75
−100

= −100 = 1, dan

𝑧=

50 75 305
30 45 185
32 50 206
50 75 40
30 45 25
32 50 30

=

50×45×206 + 75×185 ×232 + 305 ×30×50 − 305 ×45×32 − 50×185 ×50 − 75×30×206
50×45×30 + 75×25×32 + 40×30×50 − 32×45×40 − 50×25×50 − 30×30×75
−200

= −100 = 2 “ .
Subjek QT2 juga mengalami hambatan dalam perhitungan
menentukan determinan matriks karena terjadi kesalahan dalam
menghitung determinan pada nilai x, y dan z sehingga
menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan soal tersebut..
Jawaban tes tertulis subjek QT2 pada nomor 2 dapat dilihat
pada Gambar 4.45.

Gambar 4.45 Jawaban tes tertulis subjek QT2 nomor 2c
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Pada Gambar 4.45, subjek QT2 mengalami hambatan
dalam mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian pada soal
cerita nomor 2. Dalam mengerjakan soal cerita tersebut, subjek
QT2 masih salah dalam menjabarkan langkah-langkah dalam
mencari determinan dari matriks ordo 3x3 dengan metode
Sarrus dan juga masih salah dalam menjabarkan langkahlangkah dalam mencari nilai x, y dan z. Subjek QT2 juga
mengalami

hambatan

dalam

perhitungan

menentukan

determinan matriks karena terjadi kesalahan dalam menghitung
nilai determinan yang seharusnya
4 3
“det 𝐴 = 3 4
5 7

5 4 3
5 3 4
4 5 7

= 100 + 140 + 36 − 64 − 75 − 105 = −32 “.
Subjek QT2 juga mengalami hambatan dalam perhitungan
menentukan determinan matriks dalam mencari nilai x, y dan z
yang seharusnya
“𝑥 =

𝑦=

𝑧=

4
3
5

4
3
5

2.030 .000 3
1.790.000 4
2.500 .000 5
4 3 5
3 4 7
5 5 4
2.030 .000
1.790.000
2.500 .000
4 3 5
3 4 7
5 5 4

5
7
4

5
7
4

3 2.030 .000
4 1.790.000
5 2.500 .000
4 3 5
3 4 7
5 5 4

=

−12.800 .000
−32

=

−1.920.000

=

−1.600 .000

−32

−32

= 400.000,

= 60.000 dan

= 50.000 “

sehingga menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan soal
tersebut. Berdasarkan jawaban pada soal cerita tersebut, subjek
QT2 mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana karena
subjek QT2 mengalami hambatan dalam mengoperasikan
langkah-langkah penyelesaian dan subjek QT2 mengalami

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
122

hambatan

dalam

mengoperasikan

hitungan

berdasarkan

indikator pada tipe kesulitan dalam melaksanakan rencana.

(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Pada jawaban tes tertulis nomor 1 dan nomor 2, subjek
QT2 mengalami kesulitan dalam meninjau kembali. Jawaban
tes tertulis subjek QT2 pada nomor 1 dapat dilihat pada
Gambar 4.46.

Gambar 4.46 Jawaban tes tertulis subjek QT2 nomor 1d

Pada Gambar 4.46, subjek QT2 dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek QT2
tidak membuat simpulan pada soal cerita tersebut. Jawaban tes
tertulis subjek QT2 pada nomor 2 dapat dilihat pada Gambar
4.47.

Gambar 4.47 Jawaban tes tertulis subjek QT2 nomor 2d

Pada Gambar 4.47, subjek QT2 dapat menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut. Subjek QT2
tidak membuat simpulan pada soal cerita tersebut. Berdasarkan
hasil jawaban tersebut, subjek QT2 mengalami kesulitan dalam
meninjau kembali karena subjek QT2 mengalami hambatan
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dalam membuat simpulan berdasarkan indikator pada tipe
kesulitan dalam meninjau kembali.

b) Hasil Wawancara
Analisis hasil wawancara jenis kesulitan pada subjek QT2
dalam memecahkan masalah :
(1) Tipe Kesulitan dalam Memahami Masalah
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek QT2
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

QT2
P

:
:

QT2
P

:
:

QT2

:

P
QT2
P
QT2
P
QT2
P
QT2
P

:
:
:
:
:
:
:
:
:

QT2
P

:
:

QT2

:

P
QT2

:
:

P

:

“Coba kamu sebutkan kata kunci yang ada di soal
cerita nomor 1 dan nomor 2?“
“Kelas turis, kelas ekonomi sama kelas vip“
“Dari kata kunci itu, coba sebutkan apa saja yang
diketahui dari soal cerita nomor 1?“
“Tabel jumlah kursi penumpang“
“Sekarang, coba sebutkan apa yang ditanyakan
dari soal cerita nomor 1?“
“Itu nyari kelas turis, kelas ekonomi sama kelas
vip bukan mbak?“
“Coba dibaca lagi soal ceritanya“
“Udah mbak“
“Apa yang ditanyakan di soal nomor 1?“
“Kelas turis, kelas ekonomi sama kelas vip“
“Menurutmu sudah benar?“
“Hmm kayaknya salah mbak“
“Kalau salah yang benar kira-kira apa?“
“Jumlah pesawat“
“Sekarang untuk kata kunci yang nomor 2 kirakira apa?“
“Paket perjalanan paket 1, paket 2 dan paket 3“
“Untuk soal cerita nomor 2, coba sebutkan apa
saja yang diketahui dari soal itu?“
“Paket menginap, paket transportasi dan paket
makan“
“Kalau nomor 2 yang ditanyakan apa?“
“Itu yang ditanyakan biaya hotel, biaya
transportasi, biaya makan.“
“Di lembar jawabanmu nomor 1 dan nomor 2,
kenapa kamu tidak menuliskan apa yang diketahui
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QT2
P
QT2
P

QT2
P
QT2
P
QT2
P
QT2
P
QT2

P
QT2
P
QT2
P
QT2

dan ditanyakan?“
:
“Engga mbak“
:
“Kenapa tidak ditulis?“
:
“Kayak gitu harus dituliskan juga ya mbak?“
:
“Iya, nanti kalau kamu menghadapi soal cerita
lagi
sebaiknya hal-hal yang diketahui dan
ditanyakan ditulis ya“
:
“Ya mbak“
:
“Coba aku mau tanya untuk soal cerita nomor 1
yang pemisalan x, y sama z itu apa?“
:
“x = kelas turis, y = kelas ekonomi, dan z = kelas
vip“
:
“Bagaimana kamu bisa memisalkan x, y, z seperti
itu?“
:
“Dari soal mbak“
:
“Menurut kamu pemisalannya sudah benar?“
:
“Hmm berati jumlah pesawat“
:
“Kira-kira pemisalan x, y, dan z nya apa?“
:
“x = banyak pesawat airbuss 100, y = banyak
pesawat airbuss 200 sama z = banyak pesawat
airbuss 300 gitu ya mbak?“
:
“Iya, kalau yang nomor 2 pemisalan x, y, dan z itu
apa?“
:
“x = biaya hotel, y = biaya transportasi, dan z =
biaya makan.“
:
“Apakah kamu masih mengalami kesulitan dalam
memahami soal cerita nomor 1 dan nomor 2 ya?“
:
“Iya“
:
“Kesulitannya bagaimana?“
:
“Kalau ada soal cerita pahamnya agak lama harus
dibaca berkali kali“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek QT2 juga masih mengalami hambatan dalam
mengidentifikasi informasi dari soal yang diberikan karena
subjek QT2 masih mengalami kesulitan dalam memahami soal
cerita tersebut. Subjek QT2 sudah bisa menjawab ketika
ditanya peneliti mengenai apa saja yang diketahui dan
ditanyakan. Subjek QT2 juga masih mengalami hambatan
dalam membaca soal cerita tersebut. Subjek QT2 sudah bisa
menjawab ketika ditanya peneliti mengenai pemisalan x, y, z
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dari lembar jawaban subjek tersebut tetapi pada nomor 1 juga
masih mengalami hambatan dalam memisalkan x, y, dan z nya.
Jadi dalam hal ini subjek QT2 belum memenuhi indikator
pertama pada tipe kesulitan dalam memahami masalah yaitu
peserta didik mengalami hambatan dalam membaca soal cerita.

(2) Tipe Kesulitan dalam Menyusun Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek QT2
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

QT2
P

:
:

QT2

:

P

:

QT2
P
QT2

:
:
:

P

:

QT2
P
QT2

:
:
:

P

:

QT2
P
QT2

:
:
:

“Setelah kamu merumuskan hal-hal yang
diketahui dan ditanyakan dari soal cerita nomor 1,
langkah apa yang selanjutnya kamu ambil untuk
menyelesaikan soal tersebut?“
“Mengubah ke dalam bentuk matriks“
“Sekarang jelaskan bagaimana cara yang kamu
lakukan setelah kamu mengubah ke bentuk
matriks?“
“Mencari nilai x, y dan z menggunakan
determinan matriks“
“Untuk soal cerita nomor 2, setelah kamu
merumuskan hal-hal yang diketahui dan
ditanyakan, langkah apa saja yang selanjutnya
kamu ambil untuk menyelesaiakan soal ini?“
“Mirip nomor 1 mbak“
“Kira-kira bagaimana?“
“Mengubah ke bentuk matriks kemudian mencari
nilai x, y dan z menggunakan determinan
matriks“
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mencari nilai determinan dari matriks ordo 3x3?“
“Iya mbak“
“Kesulitannya bagaimana?“
“Masih agak bingung dalam mencari determinan
yang ordo 3x3“
“Kemudian, apakah kamu mengalami kesulitan
dalam mengubah soal cerita ke dalam model
matematika?“
“Ini bener tidak ya mbak?“
“Menurut kamu bagaimana?“
“Udah bener mbak“
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“Ini masih salah dalam mengubah ke bentuk
matriks“
QT2 :
“Salahnya bagaimana mbak?“
P
:
“Disini harusnya ada matriks variabel x, y z“
QT2 :
“Oh iya mbak“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan
P

:

bahwa subjek QT2 mengalami kesulitan dalam mengubah soal
cerita ke dalam model matematika karena terdapat kesalahan
dalam penulisannya. Subjek QT2 tidak mengalami hambatan
dalam merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai dalam
menyelesaikan soal cerita tersebut. Subjek QT2 mengalami
hambatan dalam menentukan konsep yang sesuai dengan
masalah karena subjek QT2 mengalami kesulitan dalam
mencari nilai determinan ordo 3x3. Jadi dalam hal ini, subjek
QT2 belum memenuhi indikator pertama dan kedua pada tipe
kesulitan dalam menyusun rencana yaitu peserta didik
mengalami hambatan dalam membuat model matematika pada
soal cerita dan peserta didik mengalami hambatan dalam
menentukan konsep yang sesuai dengan masalah.

(3) Tipe Kesulitan dalam Melaksanakan Rencana
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek QT2
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

QT2

:

P

:

QT2
P
QT2

:
:
:

P

:

“Langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk
menyelesaikan masalah pada soal cerita nomor
1?“
“Mencari nilai x, y, z menggunakan determinan
matriks“
“Coba jelaskan langkah-langkah dalam mencari
nilai determinan pada nomor 1“
“Yang matriks ini ya mbak?“
“Iya“
“ 75 × 30 × 30 + 50 × 25 × 50 +
40 × 45 × 32 − 50 × 30 × 40 −
32 × 25 × 74 − 30 × 45 × 50 “
“Menurut kamu langkahnya sudah betul?“
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QT2
P
QT2
P

QT2
P
QT2
P

QT2
P

QT2

:
:
:
:

“Iya kayaknya mbak“
“Kenapa kok kayaknya?“
“Atau kebalik ya mbak? Aku masih ragu-ragu“
“Ini
kebalik
harusnya
50 × 45 × 30 +
75 × 25 × 32 + 40 × 30 × 50 −
32 × 45 × 40 − 50 × 25 × 50 −
30 × 30 × 75 “
:
“Oh gitu mbak“
:
“Yang x ini matriksnya dapat dari mana?“
:
“Dari yang matriks ini mbak“
:
“Kalau untuk yang nomor 2, langkah apa saja
yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan
masalah pada soal cerita itu?“
:
“Sama seperti yang nomor 1“
:
“Pada soal nomor 1 dan nomor 2, apakah kamu
mengalami kesulitan dalam melakukan operasi
hitungannya?“
:
“Iya mbak angka nya kok besar-besar ya“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek QT2 masih mengalami hambatan dalam
mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian. Subjek QT2
juga

masih

mengalami

hambatan

dalam

perhitungan

menentukan determinan matriks karena subjek QT1 masih
mengalami kesalahan dalam menghitung nilai determinan
matriks. Jadi dalam hal ini, subjek QT2 belum memenuhi
indikator pertama dan kedua pada tipe kesulitan dalam
melaksanakan rencana yaitu peserta didik mengalami hambatan
dalam mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian serta
peserta didik mengalami hambatan dalam mengoperasikan
hitungan.

(4) Tipe Kesulitan dalam Meninjau Kembali
Berikut penjabaran kutipan wawancara dari subjek QT2
pada soal cerita nomor 1 dan nomor 2.
P

:

QT2

:

“Bagaimana kesimpulan dari soal cerita nomor
1?“
“x atau kelas turis yaitu 277, y atau kelas ekonomi
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P
QT2

P
QT2
P

QT2
P
QT2
P
QT2
P
QT2
P
QT2

yaitu 1, dan z atau kelas vip yaitu 2“
:
“Kalau untuk soal yang nomor 2, kesimpulannya
bagaimana?“
:
“x atau biaya hotel yaitu 69.000, y atau biaya
transportasi yaitu 75.000, dan z atau biaya makan
yaitu 116.875“
:
“Menurut kamu, apakah hasil dari jawabanmu
nomor 1 dan nomor 2 sudah tepat?“
:
“Kayaknya ada yang belum mbak“
:
“Kira-kira bagaimana cara yang kamu lakukan
untuk mengetahui apakah jawabanmu itu belum
tepat?“
:
“Soalnya masih ragu-ragu“
:
“Apakah kamu mengecek ulang kembali hasil
penyelesaian dari soal nomor 1 dan 2?“
:
“Enggak mbak“
:
“Kenapa kok tidak dicek ulang?“
:
“Enggak mbak“
:
“Apakah kamu mengalami kesulitan dalam
mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2?“
:
“Iya mbak lumayan“
:
“Kira-kira kesulitannya bagaimana?“
:
“Belum diajarin mbak sama bu guru“
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa subjek QT2 dapat membuat simpulan dari soal cerita
tersebut tetapi subjek QT2 tidak menuliskan di lembar
jawaban. Subjek QT2 mengalami hambatan dalam menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian tersebut karena subjek QT2
masih ragu-ragu dengan jawaban yang sudah diperoleh. Subjek
QT2 juga mengalami hambatan dalam memeriksa kembali
jawabannya karena tidak mengecek ulang kembali hasil
penyelesaian dari soal cerita tersebut. Jadi dalam hal ini, subjek
QT2 belum memenuhi indikator pertama dan ketiga pada tipe
kesulitan dalam meninjau kembali yaitu peserta didik
mengalami hambatan dalam menentukan jawaban akhir dari
penyelesaian soal dan peserta didik mengalami hambatan
dalam memeriksa kembali hasil penyelesaiannya.
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c) Triangulasi
Tabel 4.7 berikut ini merupakan triangulasi metode
berdasarkan dari data hasil tes tertulis dan wawancara.

Tabel 4.7 Triangulasi hasil tes tertulis dan wawancara QT2
Tipe
Kesulitan

Kesulitan
dalam
memahami
masalah

Kesulitan
dalam
menyusun
rencana

Tes Tertulis

Wawancara

Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
membaca soal
cerita
karena
terdapat
kesalahan
dalam
menuliskan
pemisalan pada
soal
cerita
tersebut. Subjek
QT2
tidak
menuliskan apa
saja
yang
diketahui dan
apa saja yang
ditanyakan.
Subjek
QT2
mengalami
kesulitan dalam
membuat model
matematika
pada soal cerita
ke
dalam
bentuk matriks.
Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
menentukan
konsep
yang
sesuai dengan
masalah. Subjek
QT2
masih
mengalami

Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
mengidentifikasi
informasi
dari
soal
yang
diberikan karena
subjek
QT2
masih
mengalami
kesulitan dalam
memahami soal
cerita tersebut.

Subjek
QT2
mengalami
kesulitan dalam
mengubah soal
cerita ke dalam
model
matematika.
Subjek
QT2
dapat
merencanakan
strategi
penyelesaian
yang
sesuai
dalam
menyelesaikan
soal
cerita
tersebut. Subjek

Hasil
Validasi

Data Valid

Tidak
memenuhi
indikator 1

Subjek
QT2
mengalami
hambatan
dalam
membaca
soal cerita

Tidak
memenuhi
indikator 1
dan 2

Subjek
QT2
mengalami
hambatan
dalam
membuat
model
atematika
pada soal
cerita dan
subjek QT2
mengalami
hambatan
dalam
menentuka
n konsep
yang sesuai
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hambatan dalam
mentukan
determinan dari
matriks
ordo
3x3
dengan
metode Sarrus.

Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
mengoperasikan
langkahlangkah
penyelesaian.
Subjek
QT2
juga
masih
mengalami
Kesulitan
hambatan dalam
dalam
perhitungan
melaksanak
menentukan
an rencana
determinan
matriks karena
subjek
QT2
masih
mengalami
kesalahan
dalam
menghitung
nilai determinan
matriks.
Subjek
QT2
dapat
menentukan
jawaban akhir
Kesulitan
dari
dalam
penyelesaian
meninjau
soal
tersebut.
kembali
Subjek
QT2
tidak membuat
simpulan pada
soal
cerita

QT2 mengalami
hambatan dalam
menentukan
konsep
yang
sesuai
dengan
masalah karena
subjek
QT2
mengalami
kesulitan dalam
mencari
nilai
determinan ordo
3x3.
Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
mengoperasikan
langkah-langkah
penyelesaiannya.
Subjek
QT2
masih
mengalami
kesulitan dalam
perhitungan
menentukan
determinan
matriks.

Subjek
QT2
dapat membuat
simpulan
dari
soal
cerita
tersebut. Subjek
QT2 mengalami
hambatan dalam
menentukan
jawaban
akhir
dari penyelesaian
tersebut. Subjek

dengan
masalah.

Tidak
memenuhi
indikator 1
dan 2

Subjek
QT2
mengalami
hambatan
dalam
mengopera
sikan
langkahlangkah
penyelesaia
n dan
subjek QT2
mengalami
hambatan
dalam
mengopera
sikan
hitungan.

Tidak
memenuhi
indikator 1
dan 3

Subjek
QT2
mengalami
hambatan
dalam
menentuka
n jawaban
akhir dari
penyelesaia
n soal dan
subjek QT2
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tersebut.

QT2
tidak
memeriksa
kembali
hasil
dari penyelesaian
soal
cerita
tersebut.

mengalami
hambatan
dalam
memeriksa
kembali
hasil
penyelesaia
nnya.

B. Temuan Penelitian
Temuan pada penelitian ini berdasarkan hasil analisis data hasil tes tertulis
dan wawancara terkait analisis kesulitan dalam memecahkan masalah
matematika ditinjau dari Adversity Quotient (AQ). Temuan penelitian ini
dikategorikan sesuai dengan kategori subjek penelitian yaitu climbers, campers
dan quitters. Berikut ini disajikan temuan penelitian mengenai hasil analisis data
kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah materi matriks yang akan
dipaparkan pada masing-masing kategori climbers, campers dan quitters.
1. Kesulitan peserta didik yang memiliki Adversity Quotient (AQ) kategori
climbers dalam memecahkan masalah matematika pada materi matriks
Deskripsi

kesulitan

peserta

didik

kategori

climbers

dalam

memecahkan masalah matematika pada materi matriks diperoleh dari data
valid subjek CL1 dan data valid subjek CL2. Data valid subjek CL1 dan data
valid subjek CL2 merupakan data kesulitan yang dialami oleh kedua subjek
tersebut sepertiyang disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Data valid subjek CL1 dan subjek CL2
Tipe Kesulitan
CL1
Kesulitan
dalam
memahami
masalah
Kesulitan
dalam
melaksanakan

Tipe
Indikator
Kesulitan
Kesulitan CL2
CL2
a. Subjek
CL1 Kesulitan
a. Subjek
CL2
mengalami
dalam
mengalami
hambatan dalam memahami
hambatan dalam
membaca
soal masalah
membaca soal
cerita
cerita
a. Subjek
CL1 Kesulitan
a. Subjek
CL2
mengalami
dalam
mengalami
hambatan dalam melaksanakan
hambatan dalam
Indikator Kesulitan
CL1
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rencana

mengoperasikan
hitungan

rencana

mengoperasikan
hitungan

Berdasarkan data valid subjek CL1 dan CL2, menunjukkan bahwa
kedua subjek sama-sama mengalami kesulitan dalam memahami masalah dan
mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana. Indikator kesulitan subjek
CL1 adalah subjek CL1 mengalami hambatan dalam membaca soal cerita dan
subjek CL1 mengalami hambatan dalam mengoperasikan hitungan. Indikator
kesulitan subjek CL2 adalah subjek CL2 mengalami hambatan dalam
membaca soal cerita dan subjek CL2 mengalami hambatan dalam
mengoperasikan hitungan. Subjek CL1 dan CL2 sama-sama mengalami
hambatan dalam perhitungan menentukan determinan matriks ordo 3x3
sehingga menyebabkan kesalahan dalam menghitung nilai determinan dari
matriks tersebut. Berdasarkan uraian temuan penelitian pada data valid subjek
CL1 dan CL2 maka diperoleh deskripsi kesulitan peserta didik kategori
climbers dalam memecahkan masalah matematika pada materi matriks
adalah:
a. Subjek

dengan

kategori

climbers

dalam

memecahkan

masalah

matematika pada materi matriks mengalami kesulitan dalam memahami
masalah. Dengan indikator kesulitan yang tampak yaitu subjek dengan
kategori climbers mengalami hambatan dalam membaca soal cerita.
b. Subjek

dengan

matematika

kategori

pada

climbers

materi

matriks

dalam

memecahkan

mengalami

kesulitan

masalah
dalam

melaksanakan rencana. Dengan indikator kesulitan yang tampak yaitu
subjek dengan kategori climbers mengalami kesalahan dalam menghitung
nilai determinan matriks ordo 3x3.

2. Kesulitan peserta didik yang memiliki Adversity Quotient (AQ) kategori
campers dalam memecahkan masalah matematika pada materi matriks
Deskripsi

kesulitan

peserta

didik

kategori

campers

dalam

memecahkan masalah matematika pada materi matriks diperoleh dari data
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valid subjek CM1 dan data valid subjek CM2. Data valid subjek CM1 dan
data valid subjek CM2 merupakan data kesulitan yang dialami oleh kedua
subjek tersebut sepertiyang disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Data valid subjek CM1 dan subjek CM2
Tipe Kesulitan
CM1

Tipe
Kesulitan
CM2
Subjek
CM1 Kesulitan
mengalami
dalam
hambatan dalam memahami
membaca
soal masalah
cerita
Subjek
CM1 Kesulitan
mengalami
dalam
hambatan dalam melaksanakan
mengoperasikan
rencana
hitungan
Subjek
CM1 Kesulitan
mengalami
dalam
hambatan dalam meninjau
menentukan
kembali
jawaban
akhir
dari penyelesaian
soal
Subjek
CM1
mengalami
hambatan dalam
memeriksa
kembali
hasil
penyelesaiannya

Indikator Kesulitan
CM1

Kesulitan
dalam
memahami
masalah

a.

Kesulitan
dalam
melaksanakan
rencana

a.

Kesulitan
dalam
meninjau
kembali

a.

b.

Indikator Kesulitan
CM2
a. Subjek
CM2
mengalami
hambatan dalam
membaca
soal
cerita
a. Subjek
CM2
mengalami
hambatan dalam
mengoperasikan
hitungan
a. Subjek
CM2
mengalami
hambatan dalam
menentukan
jawaban
akhir
dari penyelesaian
soal
b. Subjek
CM2
mengalami
hambatan dalam
memeriksa
kembali
hasil
penyelesaiannya

Berdasarkan data valid subjek CM1 dan CM2, menunjukkan bahwa
kedua subjek sama-sama mengalami kesulitan dalam memahami masalah,
kesulitan dalam melaksanakan rencana, dan kesulitan dalam meninjau
kembali. Indikator kesulitan subjek CM1 adalah subjek CM1 mengalami
hambatan dalam membaca soal cerita, subjek CM1 mengalami hambatan
dalam mengoperasikan hitungan. Indikator kesulitan subjek CM2 adalah
subjek CM2 mengalami hambatan dalam membaca soal cerita dan subjek
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CM2 mengalami hambatan dalam mengoperasikan hitungan. Subjek CM1
dan CM2 sama-sama mengalami hambatan dalam perhitungan menentukan
determinan matriks ordo 3x3 sehingga menyebabkan kesalahan dalam
menghitung nilai determinan dari matriks tersebut.
Subjek CM1 dan CM2 sama-sama mengalami hambatan dalam
menentukan jawaban akhir karena masih ragu-ragu dengan jawaban yang
diperoleh. Subjek CM1 dan CM2 tidak mengecek ulang kembali hasil
penyelesaian dari soal cerita tersebut. Berdasarkan uraian tersebut tampak
bahwa kesulitan yang dialami oleh subjek CM1 dan CM2 sama. Indikator
yang menunjukkan kesulitan pada subjek CM1 dan CM2 tidak menunjukkan
perbedaan. Jadi berdasarkan uraian temuan penelitian pada data valid subjek
CM1 dan CM2 maka diperoleh deskripsi kesulitan peserta didik kategori
campers dalam memecahkan masalah matematika pada materi matriks
adalah:
a. Subjek

dengan

kategori

campers

dalam

memecahkan

masalah

matematika pada materi matriks mengalami kesulitan dalam memahami
masalah. Dengan indikator kesulitan yang tampak yaitu subjek dengan
kategori campers mengalami hambatan dalam membaca soal cerita.
b. Subjek

dengan

matematika

pada

kategori
materi

campers
matriks

dalam

memecahkan

mengalami

kesulitan

masalah
dalam

melaksanakan rencana. Dengan indikator kesulitan yang tampak yaitu
subjek dengan kategori campers mengalami kesalahan dalam menghitung
nilai determinan matriks ordo 3x3.
c. Subjek

dengan

kategori

campers

dalam

memecahkan

masalah

matematika pada materi matriks mengalami kesulitan dalam meninjau
kembali. Dengan indikator kesulitan yang tampak adalah :
1) Subjek dengan kategori campers mengalami hambatan dalam
menentukan jawaban akhir dari penyelesaian soal.
2) Subjek dengan kategori campers mengalami hambatan dalam
memeriksa kembali hasil penyelesaiannya.
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3. Kesulitan peserta didik yang memiliki Adversity Quotient (AQ) kategori
quitters dalam memecahkan masalah matematika pada materi matriks
Deskripsi

kesulitan

peserta

didik

kategori

quitters

dalam

memecahkan masalah matematika pada materi matriks diperoleh dari data
valid subjek QT1 dan data valid subjek QT2. Data valid subjek QT1 dan data
valid subjek QT2 merupakan data kesulitan yang dialami oleh kedua subjek
tersebut sepertiyang disajikan pada Tabel 4.10

Tabel 4.10 Data valid subjek QT1 dan subjek QT2
Tipe Kesulitan Indikator Kesulitan Tipe Kesulitan
QT1
QT1
QT2
Kesulitan
a. Subjek
QT1 Kesulitan
dalam
mengalami
dalam
memahami
hambatan dalam memahami
masalah
membaca
soal masalah
cerita
Kesulitan
a. Subjek
QT1 Kesulitan
dalam
mengalami
dalam
menyusun
hambatan dalam menyusun
rencana
membuat model rencana
matematika pada
soal cerita
b. Subjek
QT1
mengalami
hambatan dalam
menentukan
konsep
yang
sesuai
dengan
masalah
Kesulitan
a. Subjek
QT1 Kesulitan
dalam
mengalami
dalam
melaksanakan
hambatan dalam melaksanakan
rencana
mengoperasikan
rencana
langkah-langkah
penyelesaian
b. Subjek
QT1
mengalami
hambatan dalam
mengoperasikan
hitungan
Kesulitan
a. Subjek
QT1 Kesulitan

Indikator Kesulitan
QT2
a. Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
membaca
soal
cerita
a. Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
membuat model
matematika pada
soal cerita
b. Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
menentukan
konsep
yang
sesuai
dengan
masalah
a. Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
mengoperasikan
langkah-langkah
penyelesaian
b. Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
mengoperasikan
hitungan
a. Subjek
QT2
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dalam
meninjau
kembali

mengalami
dalam
hambatan dalam meninjau
menentukan
kembali
jawaban
akhir
dari penyelesaian
soal
b. Subjek
QT1
mengalami
hambatan dalam
memeriksa
kembali
hasil
penyelesaiannya

mengalami
hambatan dalam
menentukan
jawaban
akhir
dari penyelesaian
soal
b. Subjek
QT2
mengalami
hambatan dalam
memeriksa
kembali
hasil
penyelesaiannya

Berdasarkan data valid subjek QT1 dan QT2, menunjukkan bahwa
kedua subjek sama-sama mengalami kesulitan dalam memahami masalah,
kesulitan dalam menyusun rencana, kesulitan dalam melaksanakan rencana,
dan kesulitan dalam meninjau kembali. Indikator kesulitan subjek QT1
adalah subjek QT1 mengalami hambatan dalam membaca soal cerita,
mengalami hambatan dalam membuat model matematika pada soal cerita,
subjek QT1 mengalami hambatan dalam menentukan konsep yang sesuai
dengan masalah, QT1 mengalami hambatan dalam mengoperasikan langkahlangkah

penyelesaian

subjek

QT1

mengalami

hambatan

dalam

mengoperasikan hitungan, subjek QT1 mengalami hambatan dalam
menentukan jawaban akhir dari penyelesaian soal, serta subjek

QT1

mengalami hambatan dalam memeriksa kembali hasil penyelesaiannya.
Indikator kesulitan subjek QT2 adalah subjek QT2 mengalami
hambatan dalam membaca soal cerita, mengalami hambatan dalam membuat
model matematika pada soal cerita, subjek QT2 mengalami hambatan dalam
menentukan konsep yang sesuai dengan masalah, QT2 mengalami hambatan
dalam mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian subjek QT2 mengalami
hambatan dalam mengoperasikan hitungan, subjek QT2 mengalami hambatan
dalam menentukan jawaban akhir dari penyelesaian soal, serta subjek QT2
mengalami hambatan dalam memeriksa kembali hasil penyelesaiannya.
Subjek QT1 dan subjek QT2 sama-sama mengalami hambatan dalam
mengubah soal cerita ke dalam bentuk matriks. Subjek QT1 dan QT2
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mengalami kesalahan karena pemahaman yang salah dalam menuliskan ke
bentuk matriks. Subjek QT2 juga mengalami kesalahan karena pemahaman
yang salah dalam mengubah ke bentuk matriks karena tidak menuliskan
𝑥
matriks variabel 𝑦 . Kedua subjek juga mengalami kesalahan konsep dalam
𝑧
mencari nilai determinan ordo 3x3 dan mencari nilai x, y dan z. Kesalahan
QT1 dan QT2 dalam menentukankonsep determinan mengakibatkan kedua
subjek mengalami kesalahan pada langkah-langkah selanjutnya sehingga
kedua subjek tidak dapat menemukan hasil akhir dan kesimpulan yang benar.
Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa kesulitan yang dialami oleh
subjek QT1 dan QT2 sama. Indikator yang menunjukkan kesulitan pada
subjek QT1 dan QT2 juga tidak menunjukkan perbedaan. Jadi berdasarkan
uraian temuan penelitian pada data valid subjek QT1 dan QT2 maka
diperoleh deskripsi kesulitan peserta didik kategori quitters dalam
memecahkan masalah matematika pada materi matriks adalah :
a. Subjek dengan kategori quitters dalam memecahkan masalah matematika
pada materi matriks mengalami kesulitan dalam memahami masalah.
Dengan indikator kesulitan yang tampak yaitu subjek dengan kategori
quitters mengalami hambatan dalam membaca soal cerita.
b. Subjek dengan kategori quitters dalam memecahkan masalah matematika
pada materi matriks mengalami kesulitan dalam menyusun rencana.
Dengan indikator kesulitan yang tampak adalah :
1) Subjek dengan kategori quitters mengalami hambatan dalam
mengubah soal cerita dalam bentuk matriks.
2) Subjek dengan kategori quitters mengalami kesalahan konsep dalam
mencari nilai determinan matriks ordo 3x3.
c. Subjek dengan kategori quitters dalam memecahkan masalah matematika
pada materi matriks mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana.
Dengan indikator kesulitan yang tampak adalah :
1) Subjek dengan kategori quitters mengalami hambatan dalam
mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian
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2) Subjek dengan kategori quitters mengalami hambatan dalam
perhitungan menentukan determinan matriks ordo 3x3.
d. Subjek dengan kategori quitters dalam memecahkan masalah matematika
pada materi matriks mengalami kesulitan dalam meninjau kembali.
Dengan indikator kesulitan yang tampak adalah :
1) Subjek dengan kategori quitters mengalami hambatan dalam
menentukan jawaban akhir dari penyelesaian soal.
2) Subjek dengan kategori quitters mengalami kesalahan dalam
membuat simpulan.
3) Subjek dengan kategori quitters mengalami hambatan dalam
memeriksa kembali hasil penyelesaiannya.

C. Pembahasan
Berdasarkan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan dengan
mengkaitkan hasil temuan penelitian dengan pustaka yang sudah diperoleh.
Pembahasan kesulitan dalam memecahkan masalah matematika materi matriks
pada subjek yang memiliki Adversity Quotient (AQ) kategori climbers, campers,
dan quitters.
1. Subjek dengan Kategori Adversity Quotient (AQ) Climbers
Berdasarkan analisis data penelitian diperoleh temuan penelitian
bahwa subjek dengan kategori Adversity Quotient (AQ) climbers mengalami
kesulitan dalam memahami masalah dan kesulitan dalam melaksanakan
rencana. Indikator kesulitan dalam memahami masalah tersebut adalah
subjek dengan kategori climbers mengalami hambatan dalam membaca soal
cerita. Subjek sudah bisa menjawab ketika ditanya peneliti mengenai apa
saja yang diketahui dan ditanyakan tetapi masih terdapat kebingungan dalam
menjawab soal cerita tersebut. Dalam membaca soal cerita, subjek membaca
soal cerita yang diberikan secara berulang-ulang tetapi subjek masih
mengalami kesulitan dalam membaca soal cerita. Indikator kesulitan dalam
melaksanakan rencana tersebut adalah subjek dengan kategori climbers
mengalami kesalahan dalam menghitung nilai determinan matriks ordo 3x3.
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Subjek masih kurang teliti dalam melakukan operasi hitung sehingga
menyebabkan subjek mengalami kesalahan dalam menghitung.
Subjek

dengan kategori Adversity

Quotient

(AQ)

climbers

mengalami dua tipe kesulitan dari empat tipe kesulitan dalam memecahkan
masalah matematika. Dalam menghadapi permasalahan, subjek dengan
kategori Adversity Quotient (AQ) climbers berusaha menuntaskan
pemecahan masalah sampai dengan tuntas dan yakin dengan hasil
penyelesaiannya. Hal ini sejalan dengan Dian Rosita (2016) yang
mengemukakan bahwa dalam menyelesaikan masalah matematika, pada
saat mengalami kesulitan siswa climber tetap berusaha dalam menyelesaikan
masalahnya. Subjek dengan kategori Adversity Quotient (AQ) climbers juga
lebih menguasai terkait konsep dari determinan dan invers matriks. Hasil
penelitian ini juga menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki
Adversity Quotient (AQ) kategori climbers tetap berusaha mengerjakan
walaupun masih mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta
didik tidak mudah menyerah walaupun menghadapi permasalahan
matematika yang sulit. Hal ini sesuai pendapat Selvy Sri Abdiyani (2019)
yang menyatakan bahwa peserta didik dengan AQ climbers tidak mudah
menyerah, selalu berusaha untuk mencapai kesuksesan, dan menyambut baik
tantangan yang sedang dihadapinya sehingga peserta didik dengan kategori
climbers dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal.

2. Subjek dengan Kategori Adversity Quotient (AQ) Campers
Berdasarkan analisis data penelitian diperoleh temuan penelitaian
bahwa subjek dengan kategori Adversity Quotient (AQ) campers mengalami
kesulitan dalam memahami masalah dengan indikator kesulitan yaitu subjek
dengan kategori campers mengalami hambatan dalam membaca soal cerita.
Subjek sudah bisa menjawab ketika ditanya peneliti mengenai apa saja yang
diketahui dan ditanyakan tetapi masih bingung dalam memahami soal cerita
tersebut. Subjek juga masih mengalami kesulitan dalam membaca soal cerita
tersebut. Selain itu subjek dengan kategori campers juga mengalami kesulitan
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dalam melaksanakan rencana dan kesulitan dalam meninjau kembali.
Indikator kesulitan dalam melaksanakan rencana tersebut adalah subjek
dengan kategori campers mengalami kesalahan dalam menghitung nilai
determinan matriks ordo 3x3. . Subjek masih kurang teliti dalam melakukan
operasi hitung sehingga menyebabkan subjek mengalami kesalahan dalam
menghitung. Indikator kesulitan dalam meninjau kembali tersebut adalah
subjek dengan kategori campers mengalami hambatan dalam menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian soal dan subjek dengan kategori campers
mengalami hambatan dalam memeriksa kembali hasil penyelesaiannya.
Subjek dapat membuat simpulan dari soal cerita tersebut tetapi tidak
menuliskan pada lembar jawabannya. Subjek juga masih mengalami
hambatan dalam menentukan jawaban akhir dari penyelesaian tersebut karena
masih ragu-ragu dengan jawaban yang diperoleh. Subjek juga tidak
mengecek ulang kembali hasil penyelesaian dari soal cerita tersebut.
Kesulitan yang dialami subjek dengan kategori Adversity Quotient
(AQ) campers mengalami tiga tipe kesulitan dalam memecahkan masalah
matematika. Kategori kesulitan yang dialami oleh peserta didik dengan
kategori campers lebih banyak dari tipe kesulitan yang dialami peserta didik
dengan kategori climbers, namun lebih sedikit dari tipe kesulitan yang
dialami oleh peserta didik dengan kategori quitters. Menurut Linda Nur
Chabibah (2019), camper merupakan tipe seseorang yang hanya nyaman
dengan keadaan yang sedang dihadapi, dan sangat jarang dalam mengambil
resiko

dalam

menghadapi

suatu permasalahan.

Dalam

menghadapi

permasalahan, subjek kategori Adversity Quotient (AQ) campers berusaha
menuntaskan pemecahan masalah sampai dengan tuntas namun sering kali
mengalami

kegagalan

serta

masih

memiliki

keragu-raguan

dalam

memecahkan masalah. Subjek kategori campers juga cenderung mudah puas
dengan apa yang diperoleh, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2019) yang
menyatakan bahwa peserta didik dengan kategori campers mudah puas
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dengan jawaban yang telah dikerjakan dan tidak mau memeriksa kembali
hasil jawabannya.

3. Subjek dengan Kategori Adversity Quotient (AQ) Quitters
Berdasarkan analisis data penelitian diperoleh temuan penelitian
bahwa subjek dengan kategori Adversity Quotient (AQ) quitters mengalami
kesulitan dalam memahami masalah dengan indikator kesulitan yaitu subjek
dengan kategori quitters mengalami hambatan dalam membaca soal cerita.
Subjek dengan

kategori quitters mengalami kesulitan dalam menyusun

rencana dengan indikator kesulitan yaitu subjek dengan kategori quitters
mengalami hambatan dalam mengubah soal cerita dalam bentuk matriks dan
subjek dengan kategori quitters mengalami kesalahan konsep dalam mencari
nilai determinan matriks ordo 3x3. Subjek masih mengalami kesulitan dalam
mengubah soal cerita ke dalam model matematika karena terdapat kesalahan
dalam mengubah soal cerita dalam model matematika. Subjek dapat
merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai dalam menyelesaikan soal
cerita tersebut tetapi subjek masih mengalami hambatan dalam menentukan
konsep yang sesuai dengan masalah tersebut. Subjek juga masih mengalami
kesulitan dalam konsep mencari nilai determinan matriks pada ordo 3x3.
Subjek dengan kategori quitters juga mengalami kesulitan dalam
melaksanakan rencana dengan indikator kesulitan yaitu subjek dengan
kategori quitters mengalami hambatan dalam mengoperasikan langkahlangkah penyelesaian dan subjek dengan kategori quitters mengalami
hambatan dalam perhitungan menentukan determinan matriks ordo 3x3.
Subjek masih mengalami hambatan dalam mengoperasikan langkah-langkah
penyelesaiannya. Subjek juga masih mengalami hambatan dalam perhitungan
menentukan determinan matriks karena subjek masih mengalami kesalahan
dalam menghitung nilai determinan matriks ordo 3x3. Selain itu subjek
dengan kategori quitters juga mengalami kesulitan dalam meninjau kembali
dengan indikator kesulitan yaitu subjek dengan kategori quitters mengalami
hambatan dalam menentukan jawaban akhir dari penyelesaian soal dan
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subjek dengan kategori quitters mengalami hambatan dalam memeriksa
kembali hasil penyelesaiannya. Subjek dapat membuat simpulan dari soal
cerita tersebut tetapi subjek masih mengalami hambatan dalam menentukan
jawaban akhir dari penyelesaian tersebut karena subjek masih ragu-ragu
dengan jawaban yang sudah diperoleh. Subjek juga tidak memeriksa kembali
hasil dari penyelesaian soal cerita tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Linda Nur Chabibah (2019) yang mengemukakan bahwa
peserta didik bertipe quitter kurang mampu dalam mengidentifikasi masalah,
merumuskan strategi, melaksanakan strategi, serta tidak mampu dalam
memverifikasi solusi.
Jika dilihat dari deskripsi kesulitan pada subjek dengan kategori
Adversity Quotient (AQ) quitters mengalami empat tipe kesulitan dalam
memecahkan masalah. Dibandingkan dengan kesulitan yang dialami oleh
subjek dengan kategori Adversity Quotient (AQ) climbers dan campers, maka
kesulitan yang dialami oleh subjek dengan kategori quitters adalah yang
paling banyak. Dalam menghadapi permasalahan, subjek dengan kategori
Adversity Quotient (AQ) quitters mudah menyerah dan tidak menuntaskan
pemecahan masalah Hal ini sesuai pendapat Avissa Purnama Yanti (2016)
yang menyatakan bahwa

peserta didik dengan kategori quitters kurang

memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang ada
pada hidupnya. Subjek dengan kategori quitters saat dihadapkan pada soal
matematika seringkali mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah
matematika yang menyebabkan subjek mudah putus asa dan tidak punya
keinginan dalam menyelesaikan soal tersebut. Subjek akan lebih memilih
menghindar dan tidak mau mencobanya terlebih dahulu. Subjek kategori
quitters juga kurang mampu dalam memahami masalah dengan baik dan
hanya mampu dalam memahami masalah terbatas dengan apa yang
dinyatakan sehingga berdampak pada ketidakmampuan subjek dalam
memecahkan masalah matematika.
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D. Luaran Penelitian
Pada bagian ini akan disampaikan publikasi penelitian yang telah
dilakukan. Bagian dari penelitian ini telah diseminarkan dalam seminar
internasional International Conference on Innovation in Science, Health, and
Technology (ICISHT) pada tanggal 10-11 Desember 2020 dengan judul artikel
The Students’ Mathematic Problem Solving Profile Reviewed on Gender
Differences. Bagian dari penelitian ini juga telah dipublikasikan oleh Jurnal
Aksioma Universitas Muhammadiyah Metro yang terakreditasi sinta 2 dengan
judul artikel Description of The Difficulty of Students’ Mathematic Problem
Solving Assessed from Adversity Quotient (AQ) pada Volume 10 No 2 Tahun
2021.

