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ABSTRACT 

 
Khoiriyah. THE THINKING PROCESS OF GRADE VII STUDENTS OF SMP 
NEGERI 6 SURAKARTA IN SEMESTER I IN THE FISCAL YEAR OF 
2007/2008 IN FINISHING THE MATHEMATICS PROBLEMS IN THE FORM 
OF CASE STORY IN THE COUNT OPERATION OF ALGEBRA. Thesis, 
Surakarta: The Faculty of Education and Teachers Training, Sebelas Maret 
University, 2009. 
 
 The purpose of this research are to find out: (1) The thinking process of 

junior high school students in finishing the mathematics problems in the form of 

case story in the count operation of algebra, (2) What factors that affect the 

thinking process of the junior high school students in finishing the mathematics 

problems in the form of case story in the count operation of algebra. 

 This research is using the descriptive qualitative method. The source of 

data needed are consist of the words, the actions that obtained from the test, 

interview with the students and class observation. The sampling technique used is 

the purposive sampling technique. The data collecting technique used is test, 

interview, and observation. The data validity used is data triangulation or source 

triangulation. The data analyzing technique used is maintained in some steps, they 

are data reduction, the data triangulation, the data serving and the conclusion 

making. 

 Based on the research, we can conclude that: (1) In finishing the case story 

of algebra count operation in the research, the student’ answers can be classified 

into five basic types that based on the problem solving steps according to Polya. 

Type I; that is the students’ answers have not get into level 1 already. Type II; that 

is the students’ answers can indicate that the students have already reach level 1, 

that is they are able to understand the problems that is indicated by their ability in 

recognizing the problems, in this case that is the ability in decide what is known 

and what is being asked from the questions. Type III; that is the students’ answers 

can indicate that the students have already reach level 2, that is able to build the 

problem solving plan, in this case make the mathematics model that suitable with 

the problems of the questions. Type IV; that is the students’ answers can indicate 

that the students  have already reach level 3, that is executing the problem solving 
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plan, in this case processing the mathematics model have been made. Type V; that 

is the students’ answers can indicate that the students have already reach level 4, 

that is evaluating the steps as a whole that indicated by returning of the problem 

solving result to the form of the previous problems. From the result we can obtain 

that 42 students in class VII B SMP Negeri 6  Surakarta, there are 8 students in 

type I, 15 students in type II, 9 students in type III, 7 students in type IV and 3 

students in type V. From the students’ answer  we can find out that the thinking 

process of the students mostly in type II, that is understanding the problems. It is 

because the students are not able enough to relate the concepts that already have 

with the elements in the questions in forming a mathematics model, it is because 

the quality and the quantity of the exercise and also the case story example given 

by the teachers is not enough. (2) The students’ thinking process in solving case 

story in the algebra count operation in this research is suitable with the hierarchy 

problem solving steps from Polya. (3) The factors that influence the students’ 

thinking process in this research are the students’ understanding to the sentence of 

the problem, the concept mastering owned by the students about the supporting 

material related with the case story, the quality and the quantity of the case story 

given by the teachers, the carefulness and the accurateness of the students in 

reading, understanding and doing the case story.   
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ABSTRAK 

 

Khoiriyah. PROSES BERPIKIR SISWA KELAS VII SEMESTER I SMP 
NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2007/2008 DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA BENTUK CERITA PADA 
MATERI OPERASI HITUNG BENTUK ALJABAR. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2009. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Proses berpikir 

siswa Sekolah Menengah Pertama dalam menyelesaikan soal matematika 

bentuk cerita pada materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar, (2) Faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi proses berpikir siswa Sekolah 

Menengah Pertama dalam menyelesaikan soal matematika bentuk cerita 

pada materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber 

data yang diperlukan terdiri dari kata-kata dan tindakan diperoleh melalui 

tes, wawancara dengan siswa dan observasi kelas. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling atau sampling bertujuan. Teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan adalah tes, wawancara dan 

observasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data atau 

triangulasi sumber. Teknik analisa data dalam penelitian ini melalui 

beberapa tahap yakni, reduksi data, triangulasi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi operasi hitung bentuk aljabar pada 

penelitian ini, jawaban siswa dapat dikategorikan dalam lima tipe yang 

didasari tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Tipe I; yaitu jawaban 

siswa belum mencapai tahap 1. Tipe II; yaitu jawaban siswa dapat 

mengindikasikan bahwa siswa sudah dapat mencapai tahap 1, yakni 

memahami masalah yang ditandai dengan kemampuan siswa 

mengidentifikasi masalah, dalam hal ini  kemampuan siswa menentukan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Tipe III;  yaitu 
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jawaban siswa dapat mengindikasikan bahwa siswa sudah dapat mencapai 

tahap 2, yakni menyusun rencana penyelesaian dalam hal ini membuat 

model matematika sesuai dengan permasalahan yang dimaksudkan pada 

soal. Tipe IV; yaitu jawaban siswa dapat mengindikasikan bahwa siswa 

sudah dapat mencapai tahap 3, yakni melaksanakan rencana penyelesaian, 

dalam hal ini mengolah model matematika yang telah dibuat. Tipe V; yaitu 

jawaban siswa dapat mengindikasikan bahwa siswa sudah dapat mencapai 

tahap 4, yakni mengevaluasi langkah-langkah pengerjaan secara 

keseluruhan yang ditandai dengan pengembalian hasil penyelesaian 

masalah ke bentuk permasalahan semula. Dari hasil penelitian didapat 

bahwa dari 42 siswa kelas VII B SMP Negeri 6 Surakarta, tipe I sebanyak 

8 siswa, tipe II sebanyak 15 siswa, tipe III sebanyak 9 siswa, tipe IV 

sebanyak 7 siswa dan tipe V sebanyak 3 siswa. Dari jawaban siswa 

tersebut dapat diketahui bahwa proses berpikir siswa paling banyak baru 

mencapai tahap I, yakni memahami masalah. Hal tersebut dikarenakan 

siswa belum bisa mengaitkan konsep yang telah dimiliki dengan unsur-

unsur di soal menjadi sebuah model matematika, yang disebabkan siswa 

tidak terbiasa mengerjakan latihan soal cerita. Hal tersebut dikarenakan  

kualitas dan kuantitas latihan dan contoh soal cerita yang diberikan guru 

masih kurang. (2) Proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

pada materi operasi hitung bentuk aljabar pada penelitian ini bersesuaian 

dengan tahap pemecahan masalah menurut Polya yang bersifat hierarkis. 

(3) Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses berpikir siswa dalam 

penelitian ini antara lain pemahaman siswa terhadap kalimat soal, 

penguasaan konsep yang dimiliki siswa tentang materi pendukung yang 

berkaitan dengan soal cerita, kualitas dan kuantitas soal cerita yang 

diberikan guru, ketelitian dan kecermatan siswa dalam membaca, 

memahami dan mengerjakan soal cerita.    
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MOTTO 

 

- Allah as Single Player 

- “Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka 

sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang. Dan Dia-lah 

Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs Al-Ankabut: 5) 
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ABSTRAK 

 

Khoiriyah. PROSES BERPIKIR SISWA KELAS VII SEMESTER I SMP 
NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2007/2008 DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA BENTUK CERITA PADA 
MATERI OPERASI HITUNG BENTUK ALJABAR. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2009. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Proses berpikir 

siswa Sekolah Menengah Pertama dalam menyelesaikan soal matematika 

bentuk cerita pada materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar, (2) Faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi proses berpikir siswa Sekolah 

Menengah Pertama dalam menyelesaikan soal matematika bentuk cerita 

pada materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber 

data yang diperlukan terdiri dari kata-kata dan tindakan diperoleh melalui 

tes, wawancara dengan siswa dan obervasi kelas. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling atau sampling bertujuan. Teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan adalah tes, wawancara dan 

observasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data atau 

sumber. Teknik analisa data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap 

yakni, reduksi data, triangulasi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Proses berpikir 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi operasi hitung bentuk 

aljabar melalui tahap-tahap berikut yang bersifat hierarkis. Tahap 1, 

memahami masalah, pada tahap ini siswa mengidentifikasikan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Tahap 2, menyusun rencana 

penyelesaian, yaitu siswa menentukan hubungan atau kaitan dari unsur 

yang diketahui dengan konsep-konsep yang telah diterima siswa dan 

menuliskan hubungan tersebut dalam model matematika. Tahap 3, 

melaksanakan rencana penyelesaian, pada tahap ini siswa menyelesaikan 
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model matematika yang telah dibuatnya. Tahap 4, memeriksa kembali, 

yaitu memeriksa kembali jawaban dengan segala soalnya, dengan cara 

mengevaluasi langkah-langkah pengerjaan secara keseluruhan yang 

ditandai dengan pengembalian hasil penyelesaian masalah ke bentuk 

permasalahan semula. (2) Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses 

berpikir  siswa dalam penelitian ini antara lain pemahaman siswa terhadap 

kalimat soal, penguasaan konsep yang dimiliki siswa tentang materi 

pendukung yang berkaitan dengan soal cerita, kualitas dan kuantitas soal 

cerita yang diberikan guru, ketelitian dan kecermatan siswa dalam 

membaca, memahami dan mengerjakan soal cerita.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu dari tujuan pembangunan di Indonesia adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Sarana dan wahana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut 

adalah melalui pembangunan di bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan 

memegang peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Peranan 

pendidikan antara lain menyediakan input berupa sumber daya manusia yang 

berkualitas yang merupakan aset penting pembangunan. Agar peranan itu bisa 

dilaksanakan dengan optimal maka harus tercipta sistem pendidikan yang baik. 

Dimana sistem tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari 

pemerintahan, keluarga maupun pengelola pendidikan khususnya. 

Sumber daya manusia yang dimaksudkan diatas adalah sumber daya 

manusia yang dengan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya dapat mengelola 

sumber daya alam serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan praktis. Tentu saja hal ini 

memberikan dampak yang positif. Di sisi lain manusia mempunyai 

kecenderungan menyukai segala sesuatu yang bersifat instan. Hal ini juga 

berpengaruh dalam bidang pendidikan. Banyak siswa yang dalam menyelesaikan 

persoalan cenderung memilih cara-cara cepat dan praktis. Padahal ada 

kemungkinan, konsep dan proses yang digunakan tidak benar. 

Konsep yang benar dapat ditanamkan di sekolah sebagai sebuah lembaga 

pendidikan. Di sini peranan guru sangat besar dalam kegiatan pembelajaran. 

Tugas guru tidak hanya menyampaikan pelajaran, tetapi juga menanamkan 

konsep-konsep yang benar dari materi pembelajaran. Dengan konsep yang benar 

siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara yang tepat. 
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Matematika adalah suatu pola pikir untuk menemukan jawaban dari suatu 

permasalahan dengan menggunakan informasi yang berupa bilangan dan simbol-

simbol. Oleh karena itu matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting 

bagi siswa. Tapi banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika adalah 

sesuatu yang rumit baik di jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. 

Dengan adanya standarisasi nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), banyak 

siswa yang menjadi terpacu untuk bisa mencapai standar kelulusan tersebut. 

Banyak siswa yang menggunakan cara dan metode yang cepat dan praktis. 

Akibatnya walaupun nilai yang dicapai relatif tinggi, siswa kurang bisa 

menerapkan hasil yang diperolehnya baik berupa pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan dalam menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada umumnya siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam menghadapi 

permasalahan yang penyelesaiannya menggunakan materi pelajaran matematika 

bahkan banyak yang belum bisa menyelesaikannya. Demikian pula yang dialami 

siswa ketika menyelesaikan soal berbentuk cerita. 

Secara umum ada beberapa langkah yang ditempuh siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita antara lain membaca dan memahami soal. Dengan 

membaca dan memahami soal diharapkan siswa dapat menceritakan kembali soal 

tersebut dengan kata-katanya sendiri. Sebelum mencari penyelesaiannya, terlebih 

dahulu siswa menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal 

yang diberikan. Pada langkah ini siswa menggunakan bilangan-bilangan yang ada 

beserta hubungannya kemudian membuat model matematikanya. Setelah 

menentukan model matematika yang dimaksud, siswa menyelesaikan model 

matematika tersebut dengan melakukan operasi-operasi aljabar beserta 

algoritmanya. Langkah yang terakhir siswa menggunakan penyelesaian itu untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan dalam soal dengan menggunakan kalimat 

jawab. Akan tetapi banyak siswa yang menganggap langkah-langkah tersebut 

terlalu rumit. Terlebih lagi banyak yang memilih menyelesaikan soal dengan cara-

cara cepat dan praktis. Biasanya siswa-siswa yang berpikir praktis tersebut hanya 

mempelajari jawaban dari contoh-contoh soal yang ada, kemudian menghafalnya 

saja, tanpa memahami konsep-konsep yang seharusnya dipelajari dan dipahami. 
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Apabila hal tersebut terus berlanjut dapat menyebabkan pola berpikir 

siswa kurang berkembang terutama dalam menyelesaikan soal matematika bentuk 

cerita. Padahal soal cerita dapat melatih siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan materi pelajaran matematika 

yang telah diperolehnya. 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut 

diatas adalah dengan menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan 

perkembangan proses berpikir siswa. Untuk dapat memilih suatu metode yang 

tepat dalam menyampaikan materi soal cerita pada siswa, haruslah ada informasi 

tentang perkembangan proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

Proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita dapat dilihat dari tahapan 

pemecahan masalah yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal cerita.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana proses berpikir siswa Sekolah Menengah Pertama dalam 

menyelesaikan soal matematika bentuk cerita dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi proses berpikir siswa Sekolah Menengah Pertama dalam 

menyelesaikan soal cerita. 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah yang akan 

diteliti adalah: 

Bagaimana proses berpikir siswa Sekolah Menengah Pertama dalam 

menyelesaikan soal matematika bentuk cerita pada materi Operasi Hitung 

Bentuk Aljabar ? 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses berpikir siswa Sekolah 

Menengah Pertama dalam menyelesaikan soal matematika bentuk cerita pada 

materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar ? 
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Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

Mengetahui proses berpikir siswa Sekolah Menengah Pertama dalam 

menyelesaikan soal matematika bentuk cerita pada materi Operasi Hitung 

Bentuk Aljabar. 

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses berpikir siswa 

Sekolah Menengah Pertama dalam menyelesaikan soal matematika bentuk 

cerita pada materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

Sebagai sarana untuk dapat mendeteksi masalah-masalah yang ada dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika bentuk cerita khususnya bagi siswa 

Sekolah Menengah Pertama 

 Sebagai masukan bagi guru matematika Sekolah Menengah Pertama dalam 

menyampaikan topik matematika yang menggunakan banyak soal cerita agar 

dapat menyesuaikan metode yang sesuai dengan proses berpikir siswa. 

Sebagai masukan bagi para pembaca bahwasanya dalam menyelesaikan soal cerita 

memerlukan proses berpikir atau proses pemecahan masalah dengan tahap-

tahap tertentu. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Hakikat Matematika 

 

 Penjelasan tentang makna matematika tidak dapat dijelaskan dengan 

mudah, karena sasaran dari pelajaran matematika tidak selalu pada hal yang 

kongkret tapi abstrak. Dalam memberikan pengertian matematika secara 

sederhana, banyak yang mengatakan bahwa matematika identik dengan angka-

angka, bilangan, dan hitungan. 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 637) menyatakan, “Matematika 

adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antar bilangan dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan”. 

 Purwoto (2003: 12-13) mengemukakan, ”Matematika adalah pengetahuan 

tentang pola keteraturan, pengetahuan tentang struktur yang terorganisasikan 

mulai dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke 

aksioma dan postulat dan akhirnya ke dalil”.  

Menurut James dan James dalam Ruseffendi (1992: 27) menyatakan, 

“Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan 

konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang 

banyaknya terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analitis dan geometri”. 

 Menurut Ruseffendi (1988: 263), “Matematika itu terorganisasikan dari 

unsur-unsur yang tidak didefinisikan, unsur-unsur yang didefinisikan, aksioma-

aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil itu setelah dibuktikan kebenarannya, 

berlaku secara umum”.  

Soedjadi (2000: 11) menyatakan beberapa pengertian tentang matematika: 

1. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara 
sistematik. 

2. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 
3. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan 

dengan bilangan. 
4. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan 

masalah tentang masalah ruang dan bentuk. 
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5. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. 
6. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 
 

 Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan matematika adalah ilmu 

pengetahuan tentang struktur yang terorganisasikan yang berhubungan dengan 

bilangan-bilangan serta tentang cara yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang ada kaitannya dengan bilangan. Dalam proses belajar matematika, 

siswa harus benar-benar paham konsep dasar matematika karena sebagai syarat 

untuk belajar konsep  matematika selanjutnya.  

 

B. Proses Berpikir 

1. Proses Berpikir 

Menurut Hudoyo (1988: 4), dalam proses belajar matematika terjadi 

proses berpikir, sebab seseorang dikatakan berpikir bila orang itu melakukan 

kegiatan mental dan orang yang belajar matematika pasti melakukan kegiatan 

mental.  

Dalam berpikir, orang akan menyusun hubungan antara bagian-bagian 

informasi sebagai pengertian-pengertian. Hal tersebut sesuai dengan definisi yang 

diberikan Bigol yang dikutip Sumadi Suryabrata (2001: 54), “berpikir adalah 

meletakkan hubungan antara bagian–bagian pengetahuan kita.” Sedangkan 

Sumadi Suryabrata sendiri mendefinisikan berpikir sebagai “proses yang dinamis 

yang dapat dilukiskan menurut proses atau jalannya. Proses berpikir itu pada 

pokoknya ada tiga langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan 

pendapat dan penarikan kesimpulan. 

Para ahli psikologi menggunakan istilah pikiran untuk memberikan label 

terhadap kegiatan-kegiatan mental yang bermacam-macam. Selama kita berada 

dalam keadaan tidak sadar, maka gagasan-gagasan akan tercampur dengan 

ingatan, gambaran, fantasi, persepsi dan asosiasi. Kegiatan mental yang melantur 

ini tidak mempunyai tujuan tertentu dan seringkali dinamakan pikiran tidak 

terarah. Sedangkan pikiran terarah adalah pikiran yang diarahkan pada tujuan 

tertentu, sangat terkendali dan terikat pada satu kejadian atau situasi yang tertentu 
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pula. Contoh nyata dari berpikir yang terarah ini antara lain penalaran, pemecahan 

masalah dan belajar konsep (Meri Juniati,1988: 368). 

Menurut Dr. Mulyono Abdurrahman (1991: 252),” Pemecahan masalah 

adalah aplikasi dari konsep keterampilan. Dalam pemecahan masalah biasanya 

melibatkan beberapa kombinasi konsep dan keterampilan dalam situasi baru atau 

situasi yang berbeda.” 

Dari uraian diatas secara singkat dapat disimpulkan bahwa proses berpikir 

adalah suatu proses yang dimulai dengan menerima data, mengolah dan 

menyimpannya dalam ingatan serta memanggil kembali dari ingatan pada saat 

dibutuhkan untuk pengolahan selanjutnya. Sedangkan proses pemecahan masalah 

merupakan salah satu contoh berpikir yang terarah. Herbert dalam Herawati 

(1994: 34) menyatakan bahwa proses berpikir dalam belajar matematika adalah 

kegiatan mental yang ada dalam pikiran siswa. Karena itu untuk mengetahuinya 

hanya dapat diamati melalui proses cara mengerjakan tes dan hasil yang ditulis 

secara terurut. Selain itu ditambah dengan wawancara mendalam mengenai cara 

kerjanya.     

2. Tahapan Proses Pemecahan Masalah  

 Menurut George Polya masalah bisa dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

masalah tujuan dan masalah bukti (Herman Maier,1985: 82). Masalah tujuan 

menginginkan adanya suatu tujuan yang berupa penemuan, pembentukan, dan 

pengenalan sesuatu atau suatu benda yang memenuhi persyaratan yang telah 

dirumuskan dengan jelas dan menghubungkan suatu informasi yang dicari dengan 

informasi-informasi yang telah diketahui secara tepat. Pada masalah tujuan perlu 

dicari semua variabel masalah tersebut, kemudian mencoba mendapatkan, 

menghasilkan dan mengkonstruksikan semua jenis objek yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagian utama dari masalah tujuan adalah 

a. apakah yang dicari ? 

b. bagaimana data yang diketahui ? 

c. bagaimana syaratnya ? 

Ketiga bagian utama tersebut sebagai landasan dalam menyelesaikan 

masalah jenis ini. Sedangkan masalah bukti, merupakan masalah untuk 

menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu benar atau salah. Bagian utama dari 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 24 

masalah bukti adalah hipotesis dan konklusi dari suatu teorema yang harus 

dibuktikan kebenarannya. Kedua bagian utama tersebut sebagai dasar untuk 

menyelesaikan masalah jenis ini. 

Menurut Polya, pemecahan masalah yang dipraktekkan di kelas ada unsur 

penemuan, sehingga untuk memahami masalah perlu membaca kalimat soal 

dengan teliti. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca secara lengkap kalimat 

soal berkali-kali. Jika ada bagian kalimat soal yang tidak dipahami, maka dapat 

menerjemahkannya dalam bahasa yang mudah dipahami. Permasalahan dapat 

dikenalkan dahulu melalui pengalaman sehari-hari baik di rumah, di sekolah 

maupun di lingkungan sekitarnya. Hal yang perlu diingat bahwa harus ada 

penemuan dalam menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Maksudnya agar siswa menemukan sendiri apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal cerita, guru hanya memberikan bimbingan. Jika dirasakan 

terlalu sulit bagi siswa, maka dapat dimulai dengan memberikan contoh yang 

lebih sederhana kepada siswa. Apabila siswa sudah paham tentang masalah 

tersebut, baru kemudian kembali ke masalah semula. 

Pemahaman terhadap masalah dapat dikembangkan lagi dengan 

menerjemahkan seluruh kalimat soal ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami 

atau jika mungkin meminta siswa untuk menerangkan atau mendemonstrasikan 

soal cerita. Jika siswa mengalami kesulitan dalam membuat model matematika, 

menurut Polya guru dapat bertukar pendapat dengan siswa mengenai masalah 

tersebut, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mengadakan 

penyelidikan, menganalisis serta mendemonstrasikan keterampilannya. Sehingga 

diharapkan siswa dapat menemukan model matematika yang telah dibuat menurut 

langkah yang tidak kalah penting. Di sini diperlukan keterampilan siswa dalam 

melakukan komputasi yang melibatkan konsep-konsep matematika. 

Menurut George Polya dalam Herman Maier (1985: 80) ada empat tahap 

utama dalam proses pemecahan masalah matematika, yaitu: 

1. Memahami masalah, yaitu mengidentifikasikan semua unsur yang ada 
dalam soal dan diharapkan siswa dapat menentukan apa yang diketahui 
dan apa yang ditanyakan dari tiap soal. 
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2. Menyusun rencana, yaitu mencari hubungan antara data yang diketahui 
dalam bentuk model matematika, membuat alternatif penyelesaian dan 
menyusun rencana untuk menyelesaikan soal tersebut. 

3. Melaksanakan rencana penyelesaian, yaitu melaksanakan semua rencana 
yang telah dibuat pada langkah 2. 

4. Memeriksa kembali, yaitu memeriksa kembali jawaban dengan segala 
soalnya, dengan cara mengevaluasi langkah-langkah pengerjaan secara 
keseluruhan. 

(Herman Maier, 1985: 80) 
 
 Berdasarkan pendapat di atas, proses berpikir dalam penelitian ini adalah 

suatu proses pemecahan masalah yang dimulai dengan memahami masalah, 

menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian dan 

memeriksa kembali.  

 

C. Matematika Sekolah dan Soal Cerita 

1. Matematika Sekolah 

 Menurut R. Soedjadi (2000: 37), matematika sekolah adalah matematika 

yang diajarkan di jenjang persekolahan yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum. Sering juga dikatakan bahwa 

matematika sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika yang 

dipilih berdasarkan atau berorientasi kepada kepentingan pendidikan dan 

perkembangan IPTEK. 

2. Soal Cerita Matematika 

Soal cerita matematika menurut Yasin Setiawan merupakan soal yang 

disajikan dalam betuk cerita yang diangkat dari kegiatan sehari-hari yang 

didalamnya terkandung masalah yang berkaitan dengan konsep matematika. 

(www.siaksoft.com). 

Dalam menghadapi masalah matematika, khususnya soal cerita, siswa 

harus melakukan analisis dan interpretasi informasi sebagai landasan untuk 

menentukan pilihan dan keputusan. Dalam memecahkan masalah matematika, 

siswa harus menguasai cara mengaplikasikan konsep-konsep yang menggunakan 

keterampilan komputasi dalam berbagai situasi baru yang berbeda-beda. 
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Menurut Akbar Sutawijaya, dkk (1998: 24) langkah-langkah dalam 

menyelesaikan soal cerita adalah sebagai berikut: 

1) Menemukan atau mencari apa yang ditanyakan oleh soal cerita itu. 
2) Mencari informasi (keterangan) yang esensial. 
3) Memilih operasi yang sesuai. 
4) Menulis kalimat matematikanya. 
5) Menyelesaikan kalimat matematikanya. 
6) Menyatakan jawaban itu dalam bahasa Indonesia dalam menjawab 

pertanyaan dari soal cerita tersebut. 
Yasin Setiawan mengemukakan lima langkah untuk menyelesaikan soal 

cerita (www.siaksoft.com) yaitu: 

1) Membaca soal dengan cermat untuk menangkap makna tiap 
kalimat. 

2) Memisahkan dan mengungkapkan: apa yang diketahui dan apa 
yang diminta / ditanyakan. 

3) Membuat model matematika dari soal. 
4) Menyelesaikan model menurut aturan-aturan matematika sehingga 

mendapat jawaban dari model tersebut.  
5) Mengembalikan jawaban model kepada jawab soal asal. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan soal 

cerita siswa akan terlibat dalam: 

1) Memahami soal cerita untuk selanjutnya dituangkan ke dalam model 
matematika. 

2) Menyelesaikan model matematika yang dibuat sesuai dengan operasi-
operasi dalam matematika. 

3) Menggunakan hasil yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dalam 
soal cerita.   

 

 

D. Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

1. Pokok Bahasan Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

Aljabar adalah salah satu cabang penting dalam matematika. Kata aljabar 

berasal dari kata al- jabr yang diambil dari buku karangan Muhammad Ibn Musa 

Al-Khwarizmi (780-850 M), yaitu kitab al-jabr wa al-nuqabalah yang membahas 

tentang cara menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar. Pemakaian nama 

aljabar ini sebagai penghormatan kepada Al-khwarizmi atas jasa-jasanya dalam 

mengembangkan aljabar melalui karya-karya tulisnya. Dalam matematika sekolah    
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pokok bahasan Operasi Hitung Bentuk Aljabar diajarkan di kelas VII pada 

semester I. 

a. Pengertian bentuk aljabar. 

Bentuk aljabar adalah pernyataan dalam bentuk simbol. Istilah-istilah yang 

sering digunakan dalam aljabar antara lain; variabel, koefisien, konstanta, 

faktor, suku, dan suku sejenis.  

b. Operasi hitung bentuk aljabar. 

Operasi hitung bentuk aljabar antara lain: 

1) Penjumlahan dan pengurangan.  

Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan hanya untuk 

suku-suku yang sejenis, antara lain menggunakan sifat distributive. 

)( cbaacab +=+   atau acbacab )( +=+  

)( cbaacab -=-   atau  acbacab )( -=-  

2) Perkalian. 

Pada operasi perkalian bilangan bulat, perkalian dua bilangan bulat 

diartikan sebagai berikut: 

6662 +=´  

55553 ++=´  

 Beberapa sifat pada perkalian bentuk aljabar antara lain: 

 aaa =´=´ 11  

 appaap =´=´  

 2aaaaa ==´  

 pbpabap +=+ )(  

3) Pembagian. 

Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. 

aaa ==´ 11  maka 1: =aa  

 2aaaaa ==´  maka aaa =:2  

 abba =´  maka abab =:  

4) Pemangkatan. 

Pemangkatan adalah perkalian berulang bilangan yang sama. 
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aaa ´=2  

pppp 555)5( 2 ´´=  

5) Subtitusi suatu bilangan pada bentuk aljabar. 

Subtitusi suatu bilangan dapat dilakukan dengan mengganti variable 

tertentu dengan bilangan yang telah ditentukan. 

Contoh: 

Diketahui: a = 2, b =-3, c =4  

Tentukan:  a + 2ab - c  

Jawab: 

        a+ 2ab- c = 2 + 2(2)(-3) - 4  

    = 2 – 12 – 4 

 = - 14 

6) Operasi  pada bentuk pecahan aljabar. 

Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan dengan pembilang dan 

penyebutnya memuat bentuk aljabar. 

a) Penjumlahan : 
bd

cbad
bd
bc

bd
ad

d
c

b
a +

=+=+  (penyebut disamakan) 

b) Pengurangan : 
bd

bcad
bd
bc

bd
ad

d
c

b
a -

=-=-  (penyebut disamakan) 

c) Perkalian : 
bd
ac

d
c

b
a

=´  

d) Pembagian : 
bc
ad

c
d

b
a

d
c

b
a

=´=:  

e) Pemangkatan : 
n

nn

b

a

b

a
=÷

ø
ö

ç
è
æ  

 

2. Menyelesaikan Soal Cerita yang Berkaitan dengan Operasi Hitung 

Bentuk Aljabar 

 

Dalam persoalan sehari-hari banyak dijumpai permasalahan yang 

berkaitan yang penyelesaiannya dapat menggunakan operasi hitung bentuk 
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aljabar. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan tahapan-

tahapan pemecahan masalah seperti yang diungkapkan George Polya. 

 

 

Contoh : 

Keliling suatu persegi panjang adalah 52 cm. Jika panjang persegi panjang 

itu (2x + 3) cm dan lebar (x – 1) cm, tentukan panjang dan lebar peregi panjang 

tersebut. 

Tahap-tahap pemecahan masalah menurut George Polya adalah sebagai 

berikut: 

1. Memahami masalah 

 Diketahui : 

 Keliling = 52 cm 

 Misal p = panjang persegi panjang, p = (2x + 3) cm 

l  = lebar persegi panjang , l = (x – 1) cm 

2. Menyusun rencana 

 Keliling = 2p + 2l 

3. Melaksanakan rencana 

                 2p + 2l = 52 

    2(2x + 3) + 2(x – 1) = 52 

  Û             4x + 6 + 2x – 2 = 52 

 Û             4x + 2x + 6 – 2 = 52 

Û                 6x + 4 = 52 

 Û                     6x + 4 – 4 = 52 - 4 

            Û                                       6x = 48 

            Û            x  = 8 

             panjang = (2x + 3) cm 

                          = (2. 8 + 3) cm 

                          = (16 + 3) cm 

                          = 19 cm 

lebar = (x – 1) cm 

         = ( 8 – 1) cm 

         =7 cm 
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4. Memeriksa kembali 

 Keliling = 2p + 2l 

             = 2(19) +2(7) 

             = 38 +14 

             = 52 

(M Cholik Adinawan,2004: 101-131) 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penalaran, 

bentuk-bentuk atau struktur yang abstrak, sehingga dapat dipahami jika 

matematika dianggap sulit dan ditakuti siswa. Soal cerita matematika merupakan 

soal terapan dari suatu pokok bahasan dalam mata pelajaran matematika yang 

dihubungkan dengan masalah sehari-hari. Proses berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita dapat dilihat dari proses pemecahan masalah yang 

dilakukan siswa pada saat menyelesaikan soal cerita. Sebelum menyelesaikan soal 

cerita, hendaknya siswa betul-betul memahami kalimat soal tersebut, sehingga 

dapat mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian siswa 

harus dapat mencari hubungan antara apa yang tertuang dalam soal dengan 

konsep-konsep materi yang telah ia pelajari. Selanjutnya menggunakan konsep itu 

untuk mengerjakan soal. 

Untuk dapat mengetahui bagaimana siswa berpikir dalam menyelesaikan 

soal cerita, dapat dilakukan dengan memberikan perhatian pada cara mereka 

menyelesaikan soal cerita, lalu mendengar strategi yang mereka gunakan dalam 

menyelesaikan soal cerita tersebut. Masalah atau soal yang diberikan adalah soal 

yang dapat dikerjakan dengan berbagai cara sesuai kehendak siswa. Kemudian 

jawaban siswa dianalisis dan dari hasil analisis kegiatan tersebut dicocokkan 

dengan tahapan proses pemecahan masalah menurut George Polya. Dengan 

analisis tersebut dapat diketahui bagaimana siswa berpikir dalam menyelesaikan 

soal cerita, siswa tersebut telah dapat melakukan tahap yang mana, dan faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi proses berpikir siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bentuk aljabar. 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SMP Negeri 6 

Surakarta kelas VII semester I tahun ajaran 2007/2008.  

2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap. Adapun tahap-tahap yang akan dilakanakan penulis adalah : 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan-kegiatan pengajuan proposal penelitian, pembuatan pengajuan 

permohonan ijin penelitian di SMP Negeri 6 Surakarta dan membuat instrumen penelitian. Waktu yang dibutuhkan 

adalah 1 bulan, yakni bulan Agustus 2007. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini penulis melakukan permohonan ijin dan survei ke SMP Negeri 6 Surakarta, kemudian 

melakukan pengambilan data. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 bulan, yakni September-Oktober 2007  

c. Tahap Penyelesaian 

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan laporan.   

 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana data yang dianalisis berupa data 

yang bersifat kualitatif. Data yang bersifat kualitatif yaitu data yang dinyatakan sebagaimana adanya, dengan tidak diubah 

dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan (Nawawi dan Martini, 1996: 174). 

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara, atau angket 
mengenai keadaan suatu obyek yang sedang kita teliti (Ruseffendi,1994: 30). Jadi pengambilan data pada penelitian ini 
menggunakan metode observasi, tes dan wawancara. Data yang diperoleh akan dideskripsikan atau diuraikan yang 
kemudian dianalisis. 

 

C. Sumber Data 
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Suharsimi Arikunto (2002: 107) menyatakan bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana 
data dapat diperoleh”. Sumber data dapat berupa orang, tempat atau simbol. Sesuai dengan pendapat Lofland yang dikutip 
oleh Lexy J. Moleong (2001: 112), “ Sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan serta 
sumber tertulis selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” 

Sumber data kata-kata dan tindakan diperoleh melalui wawancara dengan siswa dan observasi kelas. Siswa 
disebut sebagai responden. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan 
maupun tulisan. 

 

D. Teknik Sampling 

 
Sampling yang dimaksud dalam penelitian kualitatif adalah untuk menyaring sebanyak mungkin informasi dari 

berbagai macam sumber dan bangunannya. Hal tersebut bertujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam konteks yang 
unik, serta menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh karenanya pada penelitian 
kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sample). Menurut Lexy J. Moleong (2001: 165), 
sampel bertujuan ditandai dengan sampel yang tidak dapat ditentukan terlebih dahulu dan jumlah sampel ditentukan oleh 
jumlah informasi-informasi yang diperlukan.       

Salah satu ciri sampel purposif adalah seleksi sampel menuju kejenuhan informasi, artinya apabila dengan 
sampel telah diambil masih ada informasi yang diperlukan maka sampel perlu ditambah. Sebaliknya jika dengan 
menambah sampel diperoleh informasi yang sama berarti sampel cukup, karena informasinya telah cukup (Noeng 
Muhadjir, 2000: 167). 

Sesuai dengan uraian tersebut maka penelitian ini menggunakan teknik purposif sampling. Subyek penelitian ini 
adalah beberapa siswa SMP Negeri 6 Surakarta kelas VII semester I tahun ajaran 2007/2008. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian sangat diperlukan berbagai keterangan dan bahan yang sesuai dengan masalah yang akan 
diselidiki. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai keterangan dan bahan dalam penelitian disebut 
teknik pengumpulan data.  

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode tes yang merupakan 
metode utama, sedangkan metode tambahannya adalah metode obervasi dan wawancara. 

1. Metode tes 

Suharsimi Arikunto (2002: 127) menyatakan bahwa “tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain 
yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 
kelompok”. Sedangkan menurut Budiyono (2000: 54); “metode tes adalah cara pengumpulan data yang 
menghadapkan sejumlah pertanyaan atau suruhan kepada subyek penelitian”. Metode tes digunakan untuk 
mengelompokkan dan menentukan sampel yang akan diwawancarai. Tes dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk 
uraian.  

Pada penelitian ini tes yang digunakan berbentuk tes uraian. Menurut Nana Sudjana (1995: 35) “tes uraian 
adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, 
membandingkan, memberi alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan 
menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri”. Tes yang digunakan dalam penelitian ini akan berisi tentang soal-
soal cerita yang berhubungan dengan materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 
dalam membuat tes adalah sebagai berikut: 

a. Membuat spesifikasi materi yang pernah diajarkan. 

b. Membuat kisi-kisi tes.        

c. Menyusun soal-soal tes. 

d. Melaksanakan penelaahan atau pengkajian butir-butir tes. 

e. Melaksanakan revisi soal-soal tes. 

f. Melaksanakan tes.  

Dalam penelaahan butir-butir tes, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitasnya, kesesuaian butir soal dengan 
sub pokok bahasan, kebenaran kunci jawab dari butir soal serta kesesuaian bahasa dan susunan kalimat yang 
digunakan dengan tingkat perkembangan siswa. Validitas instrumen bergantung pada situasi dan tujuan khusus 
penggunaan instrumen tersebut. Suharsimi Arikunto (2002: 145) menyatakan bahwa sebuah instrumen dikatakan 
valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap data dari variable yang diteliti secara tepat. 
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Sedangkan menurut Budiyono (2000: 40), “instrumen disebut valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa 
yang seharusnya diukur”. 

Ada beberapa jenis validitas, diantaranya adalah validitas isi dan validitas kriteria. Dalam penelitian ini validitas 
yang digunakan adalah validitas isi. Budiyono (2000: 41) menyatakan bahwa “validitas isi (content validity) adalah 
validitas yang dipandang dari segi isi instrumen. Suatu isi tes tersebut telah merupakan sampel yang representatif dari 
keseluruhan isi hal yang akan diukur”. Uji validitas dilakukan dengan penelaahan atau pengkajian butir-butir soal tes 
oleh validator yang telah ditentukan, yaitu orang yang dianggap ahli dan berkompeten terhadap matematika.  

Sedangkan reliabilitas menunjukkan adanya konsistensi yakni memberikan hasil yang konsisten atau kesamaan 
hasil sehingga dapat dipercaya.               (S. Nasution, 1996: 108). 

Syarat reliabilitas yang dikenakan pada penelitian kuantitatif tidak mungkin diberlakukan bagi penelitian 
kualitatif (S. Nasution, 1996: 108). Setiap situasi pada hakekatnya unik dan tidak dapat direkonstruksi sepenuhnya 
seperi semula. Demikian pula proses berpikir dalam menyelesaikan soal cerita yang dilakukan siswa tidak dapat 
diulangi seperti semula, dan akan berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain.  

2. Metode Wawancara 

Menurut Budiyono (2000: 52), “metode wawancara yang disebut pula interview adalah pengumpulan data yang 
dilakukan melalui percakapan antara peneliti (atau orang yang ditugasi) dengan subjek penelitian atau responden atau 
sumber data”. Hasil yang diperoleh dari wawancara bukan kemampuan tapi informasi mengenai sesuatu. 

Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita serta 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

3. Metode Obervasi 

“Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan 
hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya seuatu rangsangan tertentu yang 
diinginkan, atau studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis 
dengan jalan mengamati dan mencatat”  (Mardalis, 2002: 63). 

Observasi kelas dilakukan secara langsung di kelas dimana kegiatan belajar mengajar matematika pada materi 
operasi bentuk hitung aljabar. Hal-hal yang dicatat selama obervasi adalah kegiatan guru dan kegiatan siswa selama 
proses belajar mengajar berlangsung, serta suasana dan lingkungan kelas. 

 

F. Validitas Data 

 

 Validitas data dilakukan untuk menguji keabsahan data. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
triangulasi. “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Lexy J. Moleong, 2001: 178). 

 Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2001: 178), 
triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 
waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pada penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan 
membandingkan data hasil tes, data hasil observasi, dan data hasil wawancara. Kegiatan triangulasi data pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  

1. Mengawasi subyek penelitian pada saat melaksanakan tes, sehingga diharapkan data yang diperoleh benar-benar hasil 

dari subyek penelitian sehingga data dapat dipercaya kebenarannya. 

2. Membacakan kembali catatan jawaban pada sumber data pada saat akan mengakhiri kegiatan wawancara. 

3. Membandingkan data hasil tes dengan data hasil wawancara. 

4. Menelusuri atau melacak data yang belum jelas sampai tuntas.  

 

G. Teknik Analisa Data 

 

 Analisa data menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2001: 103), adalah proses mengatur urutan data, 
memgorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Langkah analisis data kualitatif dalam 
penelitian ini melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan memilih data dari hasil tes dan wawancara agar mengarah pada 
fokus pembahasan. Menurut Miles & Huberman (1992: 16), reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan daan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan (tempat penelitian). Selain itu reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
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menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Triangulasi data 

Triangulasi data merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi data dilakukan dengan 
membandingkan hasil tes dan hasil wawancara. Menurut Miles & Huberman (1992: 434), “Triangulasi ialah 
memeriksa satu butir uji baru dihadapkan dengan ukuran-ukuran keterangan atau konstruk yang sama dan yang telah 
disahihkan”.  

3. Penyajian data 

Penyajian data yang dimaksudkan adalah penyajian data dari hasil analisis hasil tes, hasil wawancara dan hasil 
triangulasi data. 

4. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan didasarkan dari sajian data dengan tujuan memperoleh kesimpulan tentang proses berpikir 
siswa dalam menyelesaikan soal bentuk cerita.  

 

H. Prosedur Penelitian  

 

 Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dari awal sampai akhir. 
Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam beberapa tahap: 

1. Pembuatan proposal penelitian. 

2. Pembuatan instrumen tes.  

3. Melakukan perijinan ke lembaga terkait. 

4. Pelaksanaan penelitian. 

a. Mengadakan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi kelas. 

1) Obervasi Guru Mengajar 

Observasi ini dilakukan sejak materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar  
diajarkan sampai dengan pelaksanaan tes. 

2) Observasi Siswa 

Observasi siswa dilakukan sejak materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar 
diajarkan dengan tujuan untuk mengetahui tingkah laku siswa pada proses pembelajaran terutama saat 
guru menerangkan materi tersebut. 

b. Memberikan tes kepada siswa.     

  Tes tertulis diberikan kepada siswa setelah materi yang digunakan untuk penelitian selesai diberikan. 
Dalam menjawab tes siswa bebas menjawab soal sesuai dengan cara mereka masing-masing.  

  Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita 
melalui langkah-langkah yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Sehingga jawaban subyek baik yang 
benar maupun yang salah sama-sama memberikan informasi pada saat analisis dilakukan. 

  Dari masing-masing jawaban siwa tersebut dipertimbangkan siswa telah mampu menempuh proses 
pemecahan masalah yang mana sesuai dengan tahapan proses pemecahan masalah menurut Polya.  

  Sesuai dengan tahapan proses pemecahan masalah menurut Polya, maka dibuat perkiraan jawaban 
siswa yang akan muncul, yaitu sebagai berikut: 

1) Tipe I: jawaban siswa mengindikasikan bahwa siswa sama sekali belum mampu melakukan tahapan 

pemecahan masalah menurut Polya sekalipun tahap yang paling rendah.        

2) Tipe II: jawaban salah tetapi siswa telah dapat memahami kalimat soal cerita. 

3) Tipe III: jawaban salah karena siswa telah dapat mencari hubungan data yang diketahui dalam model 

matematika, tetapi belum dapat menyelesaikan model tersebut. 

4) Tipe IV: jawaban benar dan telah mampu melakukan tahapan pemecahan masalah menurut Polya tetapi 

tidak memuat justifikasi yang lengkap. 
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5) Tipe V: jawaban benar dan lengkap serta disertai justifikasi yang utuh, telah mampu melakukan seluruh 

tahapan pemecahan masalah menurut Polya. 

c. Wawancara   

Langkah yang ditempuh dalam melaksanakan wawancara adalah: 

1) Menentukan subyek wawancara 

2) Pelaksanaan wawancara 

5. Validasi data 

Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yaitu dengan mencocokkan data hasil 
observasi, data hasil tes dan data hasil wawancara. 

6. Analisis data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan mengacu pada langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Reduksi data 

2) Penyajian data 

3) Verifikasi data 

7. Penyusunan laporan penelitian  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Data Hasil Observasi 

1. Observasi Guru Mengajar 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi berkaitan dengan proses belajar mengajar pada materi 

operasi hitung bentuk aljabar di dalam kelas VII B. Dengan observasi, peneliti 

dapat mengetahui kegiatan mengajar guru dan kegiatan belajar siswa di kelas. 

Observasi dilakukan terhadap guru dan siswa pada saat berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar di dalam kelas VII B. 

Pada pengamatan terhadap guru, peneliti memperoleh informasi-informasi 

sebagai berikut; 

1) Penguasaan guru terhadap materi operasi hitung bentuk aljabar beserta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari cukup baik. Hal ini terlihat dari 

proses penyampaian materi operasi hitung bentuk aljabar oleh guru secara 

lisan dan tertulis dengan jelas dan mantap. Guru juga menuliskan apa-apa 

yang dianggap penting serta contoh-contoh soal pada papan tulis. Contoh-

contoh soal yang diberikan guru kemudian dibahas oleh guru dengan 

melibatkan siswa, secara keseluruhan maupun perseorangan. Apabila ada 

siswa yang tidak memperhatikan atau bicara sendiri dengan temannya, 

guru menegur dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi 

yang diajarkan, sehingga siswa tersebut kembali memperhatikan apa yang 

diajarkan guru. Guru mempunyai beberapa buku sebagai sumber bahan 

ajar, tetapi dalam menjelaskan materi operasi hitung bentuk aljabar guru 

cenderung menggunakan dua buku sebagai acuan dalam mengajar. 
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2) Dalam mengajar guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab 

secara bergantian. Dalam mengajar guru banyak memberi informasi 

kepada siswa serta sesekali bertanya pada siswa untuk mengaktifkan siswa 

serta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan. Guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang diajarkan pada saat pelajaran berlangsung. 

Terhadap pertanyaan yang diajukan siswa, guru menjelaskan kembali serta 

memberi kesempatan pada siswa lain untuk menjawab. Guru juga 

memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi operasi 

hitung bentuk aljabar untuk dikerjakan siswa dengan bantuan guru. 

Penjelasan mengenai materi soal cerita diawali dengan pemberian 

beberapa contoh soal dari permasalahan yang sederhana.contoh soal 

tersebut kemudian dibahas guru dengan bertanya jawab dengan siswa. 

Setelah membahas contoh soal, kemudian guru memberikan latihan soal 

untuk dikerjakan dikelas. Setelah itu guru menunjuk beberapa siswa untuk 

mengerjakan soal di papan tulis kemudian dibahas bersama. Dalam 

menerangkan materi ini guru tidak menggunakan alat peraga.  

3) Pada saat menerangkan materi soal cerita yang berkaitan dengan operasi 

hitung bentuk aljabar, guru memberikan beberapa contoh soal cerita 

kepada siswa. Tetapi guru tidak menerangkan langkah-langkah apa yang 

harus ditempuh oleh siswa untuk menyelesaikan soal cerita. Guru juga 

tidak menanyakan terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal. Guru langsung membahas cara menyelesaikan soal, 

dengan menuliskan model matematikanya dan kemudian 

menyelesaikannya. Contoh soal cerita yang diberikan guru merupakan 

contoh soal cerita yang bervariasi, dari permasalahan yang sederhana 

hingga contoh soal cerita yang memerlukan penalaran dari siswa. 

4) Setelah menjelaskan materi soal cerita berkaitan dengan operasi hitung 

bentuk aljabar, guru memberikan beberapa tugas kepada siswa untuk 

dikerjakan di kelas. Selanjutnya guru menyuruh beberapa siswa untuk 

mengerjakan tugas tersebut dipapan tulis, berhubung jam pelajaran telah 
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habis, guru menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas yang belum dibahas 

dirumah. Guru juga memberi tambahan tugas di lembar kerja siswa. 

Tugas-tugas yang diberikan guru tidak semuanya dibahas oleh guru. Guru 

hanya membahas tugas-tugas yang ditanyakan oleh siswa.  

 

2. Observasi Kegiatan Siswa 

Pada pengamatan terhadap proses belajar siswa dikelas, peneliti memperoleh 

informasi-informasi sebagai berikut: 

1) Sebelum pelajaran dimulai, beberapa siswa sudah menyiapkan buku dan 

peralatan tulis lainnya. Tetapi banyak siswa yang lain belum menyiapkan 

buku dan baru mengeluarkan buku setelah guru menanyakan tugas yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya. Beberapa siswa juga masih 

berbicara dengan temannya tetapi kemudian diam setelah ditegur oleh 

guru. 

2) Siswa cukup memperhatikan materi yang diajarkan guru, hal ini terlihat 

dari sikap siswa yang cukup antusias dalam menyimak apa yang 

disampaikan guru. Saat guru menerangkan pelajaran hanya sebagian kecil 

siswa yang melakukan kegiatan diluar kegiatan belajar mengajar, misalnya 

bercerita atau bercanda dengan temannya. Siswa juga tidak menulis 

terlebih dahulu sebelum guru selesai menerangkan materi pelajaran. 

3) Pada saat guru memberikan pertanyaan, siswa-siswa menjawab pertanyaan 

guru dengan antusias. Tetapi siswa yang aktif bertanya terkait materi yang 

diajarkan guru hanya beberapa orang saja, sedang yang lain kurang aktif 

dalam bertanya. Ketika siswa diberi tugas, siswa yang mengalami 

kesulitan hanya mau bertanya pada saat guru berkeliling dalam kelas 

menghampiri siswa satu persatu. Sedang kebanyakan siswa yang kurang 

paham atau mengalami kesulitan lebih memilih bertanya pada teman 

sebangku. 

4) Dalam menyelesaikan soal cerita, masih banyak siswa yang belum bisa 

menjawab secara sistematis. Hal ini terlihat dari siswa–siswa yang 

ditunjuk guru untuk mengerjakan soal di papan tulis, siswa–siswa tersebut 
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tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan terlebih 

dahulu. Siswa-siswa tampak ragu-ragu dalam membuat model 

matematika, serta masih memerlukan bantuan guru dalam 

menyelesaikannya. 

5) Setiap siswa memiliki Lembar Kerja Siswa (LKS) dan juga satu buku 

penunjang yang dipinjamkan oleh sekolah. Meski demikian siswa lebih 

banyak menggunakan LKS, karena latihan–latihan soal yang diberikan 

oleh guru lebih banyak dari LKS. 

 

3. Observasi Terhadap Lingkungan Kelas 

Ruang kelas VII B berada  disebelah barat. Lingkungan kelas bersih 

meskipun perlengkapannya kurang. Hal tersebut tampak dengan tidak tersedianya 

alat peraga matematika seperti jangka, busur derajat, penggaris panjang maupun 

segitiga. Suasana kelas cukup kondusif dan mendapat cukup cahaya matahari 

sehingga siswa dapat dengan jelas memperhatikan tulisan dipapan tulis.  

Hasil observasi di atas, dapat memberikan informasi tentang proses 

pembelajaran di sekolah, antara lain meliputi penguasaan guru terhadap materi 

yang diajarkan, metode mengajar yang digunakan guru, aktifitas serta interaksi 

yang terjadi dalam proses pembelajaran. Hasil observasi tersebut dapat 

melengkapi informasi mengenai proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita. 

 

Data Hasil Tes 

1. Deskripsi Jawaban Siswa 

Dari hasil tes yang diberikan kepada siswa dapat diperoleh interpretasi 

jawaban siswa dan tingkat berpikir yang dicapai siswa berdasarkan tahapan 

pemecahan masalah menurut Polya.  

1) Deskripsi Jawaban Siswa untuk Nomor 1 
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 Tabel 1. Deskripsi dan Interpretasi Jawaban Siswa Pada Soal Nomor 1  

No Jawaban No 

Absen 

Interpretasi Tahapan 

Pemecahan 

Masalah 

yang 

Dilakukan 

Siswa 

dengan 

Benar 

1. a)   Diketahui :  

Sebuah truk memuat 

x ton beras dan (3x – 

3) ton kacang. Jika x 

= 3, hitunglah berat 

seluruh muatan truk ! 

         Ditanya : 

Jika berat beras x 

ton dan berat 

kacang (3x – 3) ton 

x = 3, hitunglah 

berat seluruh 

muatan truk 

        Jawab:  

        (3x – 3) = (3.3 – 3)  

                     = 6 ton 

 

b) x ton = 3 ton 

    (3x – 3 ) = (3.3 – 3) = 

6  

4, 21, 

26, 31, 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27, 32 

 

 

 

Siswa belum bisa 

memahami maksud 

soal dengan baik, 

hal tersebut terlihat 

dari a) siswa 

menuliskan 

keseluruhan soal 

dan berulang pada 

apa yang diketahui 

dan ditanyakan, b) 

dan c) siswa tidak 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan serta 

penyelesaian 

masalah yang 

dilakukan tidak 

terkait dengan yang 

dimaksudkan 

Belum ada 
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    Jadi berat 

seluruhmuatan 

    = 6 ton 

 

c) x = 3  

   berat = 3 (3x – 3 ) 

            = 3(3x – 3) 

            = - 27x  

 

40 

dalam soal. Dari 

hal tersebut di atas, 

dapat disimpulkan 

proses berpikir 

siswa baru 

memasuki proses 

memahami soal, 

namun demikian 

siswa belum bisa 

memahami soal 

dengan baik. 

Disamping itu, dari 

jawaban siswa c) 

terlihat bahwa 

siswa belum 

memahami operasi 

aljabar dengan 

baik. 

2.  a) Diketahui :  

    Beras = x ton 

Kacang = 3x – 3 ton 

x = 3 

Ditanyakan :  

berat seluruh muatan 

? 

Jawab = 3.(3x – 3) 

           = 9x – 9 ton 

 

b) Diketahui :  

    Beras = x ton 

3, 33, 

36, 42 

 

 

 

 

 

 

 

2, 9, 

11, 14, 

19, 24, 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Tetapi siswa 

belum bisa 

membuat model 

matematika dengan 

benar karena belum 

memahami cara 

mencari berat 

Tahap 1 
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    Kacang = 3x – 3 ton 

x = 3 

Ditanyakan :  

berat seluruh muatan 

? 

Jawab = (3x – 3) 

           = (3.3 – 3) 

           = 9 – 3  

           = 6  

25, 37 

 

seluruh muatan. 

Dari hal tersebut, 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

siswa baru berada 

pada tahap proses 

memahami 

masalah, yakni 

dengan membaca 

soal kemudian 

memahami dan 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan pada 

soal. Meski 

demikian, siswa 

belum bisa 

menyelesaikan soal 

dengan baik, 

karena siswa belum 

bisa membuat 

model 

penyelesaian 

dengan benar.  

3.  x = 3 

Jawab = x  +  (3x – 3)   

           = 3 +  (3.3 – 3)   

           = 3 + 6  

           = 9  

5, 6, 7, 

10, 22, 

32 

Siswa tidak 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan. Meski 

Tahap 3 
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 demikian, apabila 

dilihat dari 

jawaban siswa, 

siswa sudah dapat 

membuat model 

matematika dan 

menyelesaikannya 

dengan baik. Jadi 

walaupun siswa 

tidak menuliskan 

apa yang diketahui 

dan apa yang 

ditanyakan, tetapi 

siswa sudah 

memahami maksud 

soal. Dengan 

demikian, proses 

berpikir siswa 

sudah berada pada 

tahap menyusun 

rencana 

penyelesaian yang 

dilanjutkan dengan 

melaksanakan 

rencana tersebut.  

 

4. Diketahui :  

Beras = x ton 

Kacang = 3x – 3 ton 

x = 3  

1,  20, 

28, 30, 

35, 41 

Siswa sudah dapat 

membuat model 

matematika dengan 

benar. Tetapi siswa 

Tahap 3 
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Ditanyakan :  

berat seluruh muatan ? 

Jawab = x ton  +  (3x – 

3)   ton  

           = 3 ton +  (3.3 – 

3) ton  

           = 3 ton + 6 ton  

           = 9 ton  

belum memberikan 

kesimpulan yang 

jelas. 

Dari hal tersebut 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

siswa dimulai 

dengan memahami 

soal, menyusun 

rencana 

penyelesaian 

kemudian 

melaksanakan 

rencana tersebut. 

5. Diketahui :  

Beras = x ton 

Kacang = 3x – 3 ton 

x = 3  

Ditanyakan :  

berat seluruh muatan ? 

Jawab = x ton  +  (3x – 

3) ton  

           = 3 ton +  (3.3 – 

3) ton  

           = 3 ton + 6 ton  

           = 9 ton  

Jadi berat seluruh 

muatan truk adalah 9 

ton.  

8, 12, 

13, 15, 

16, 17, 

18, 23, 

29, 38, 

39 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Siswa sudah 

dapat membuat 

model matematika 

dengan benar. 

Siswa juga 

memberikan 

kesimpulan yang 

jelas. 

Dari hal tersebut 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

Tahap 4 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 45 

siswa dimulai 

dengan memahami 

soal, menyusun 

rencana 

penyelesaian 

kemudian 

melaksanakan 

rencana tersebut, 

dan memberikan 

kesimpulan yang 

jelas. Setelah 

menyelesaikan 

rencana 

penyelesaian, siswa 

kemudian 

mengembalikan ke 

bentuk 

permasalahan 

semula. 

 

 

 

2) Deskripsi Jawaban Siswa untuk Nomor 2 

Tabel 2. Deskripsi dan Interpretasi Jawaban Siswa Pada Soal Nomor 2 

No Jawaban No 

Absen 

Interpretasi Tahapan 

Pemecahan 

Masalah 

yang 

Dilakukan 

Siswa 
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dengan 

Benar 

1. Diketahui :  

Panjang persegi panjang  

= 4x cm 

Lebar persegi panjang     

= 3x cm 

Keliling persegi panjang 

= 56 cm     

Ditanyakan :  

- x = ….? 

- Luas persegi 

panjang =…?  

4, 21, 

27, 31, 

40 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan, tetapi 

siswa belum bisa 

menjawab soal. 

Dengan demikian, 

proses berpikir 

siswa baru berada 

pada proses 

memahami 

masalah.  

Tahap 1 

2. Diketahui :  

Panjang persegi panjang  

= 4x cm 

Lebar persegi panjang     

= 3x cm 

Keliling persegi panjang 

= 56 cm     

Ditanyakan :  

- x = ….? 

- Luas persegi 

panjang = ….? 

Jawab : 

L = 4x . 3x 

    = 12x 2   

3, 9,  

19, 24, 

28, 35, 

37, 42   

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Tetapi siswa 

belum bisa mencari 

nilai x karena tidak 

menghubungkan 

model matematika 

yang dibuat dengan 

keliling persegi 

panjang. Meski 

demikian proses 

berpikir siswa 

Tahap 2 
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sudah berada pada 

tahap menyusun 

rencana, walau 

siswa belum bisa 

mencari 

penyelesaiannya. 

3. Diketahui :  

Panjang  = 4x cm 

Lebar      = 3x cm 

Keliling  = 56 cm     

Ditanyakan :  

- x = ….? 

- Luas persegi 

panjang = ….? 

 

Jawab : K = 56 

              s = 
4

56
  

              s = 14 

L = 14 . 14  

   = 196  

10, 26, 

32, 36 

Siswa dalam 

menuliskan apa 

yang diketahui 

tidak memberi 

keterangan 

panjang, lebar, dan 

keliling apa yang 

dimaksud. Dalam 

menjawab soal 

siswa melakukan 

kesalahan, karena 

menganggap yang 

dimaksudkan 

adalah panjang, 

lebar, dan keliling 

persegi. Dengan 

demikian, proses 

berpikir siswa 

berada pada tahap 

memahami 

masalah.  

Tahap 1 

4. Diketahui :  

Panjang persegi panjang  

= 4x cm 

1, 13, 

14,  41 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

Tahap 2 
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Lebar persegi panjang     

= 3x cm 

Keliling persegi panjang 

= 56 cm     

Ditanyakan :  

- x = ….? 

- Luas persegi 

panjang = ….? 

Jawab : K = 2 (p + l) 

            56 = 2 (4x + 3x) 

          
2

56
 =  7x 

            28 = 7x 

              x = 
7
28

 

                 = 4 

L = 4.4 + 3.4 

   = 16 + 12 

   = 28 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar.  Siswa 

sudah bisa 

membuat model 

matematika, tetapi 

siswa keliru dalam 

menuliskan Luas 

persegi panjang, 

sehingga siswa 

tidak dapat 

menyelesaikan 

model matematika 

yang telah dibuat 

dengan baik. Dari 

hal tersebut, 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

siswa dimulai dari 

proses memahami 

masalah, kemudian 

menyusun rencana. 

Akan tetapi siswa 

masih belum bisa 

melakukan 

penyelesaian 

dengan benar. 

5. Diketahui :  

Keliling persegi panjang 

= 56 cm     

10, 11,  

30, 34 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang  ditanyakan 

Tahap 2 
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Ditanyakan :  

- x = ….? 

- Luas persegi 

panjang = ….? 

Jawab : K = 2 (p + l) 

            56 = 2 (4x + 3x) 

          
2

56
 =  7x 

            28 = 7x 

              x = 
7
28

 

                 = 4 

L = 4.4 + 3.4 

   = 16 + 12 

   = 28 

dengan benar, 

tetapi kurang 

lengkap dalam 

menuliskan apa 

yang diketahui. 

Meski demikian, 

apabila dilihat dari 

jawaban siswa, 

siswa sudah dapat 

membuat model 

matematika dengan 

baik. Jadi 

walaupun siswa 

tidak menuliskan 

apa yang diketahui 

dengan lengkap, 

tetapi siswa sudah 

memahami apa 

yang diketahui. 

Siswa sudah bisa 

membuat model 

matematika, tetapi 

siswa keliru dalam 

menuliskan Luas 

persegi panjang, 

sehingga siswa 

tidak dapat 

menyelesaikan 

model matematika 

yang telah dibuat 
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dengan baik. Dari 

hal tersebut, 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

siswa dimulai dari 

proses memahami 

masalah, kemudian 

menyusun rencana. 

Akan tetapi siswa 

masih belum bisa 

melakukan 

penyelesian dengan 

benar. 

6. a) Diketahui :  

Panjang persegi 

panjang  = 4x cm 

Lebar persegi panjang     

= 3x cm 

Keliling persegi 

panjang = 56 cm     

Ditanyakan :  

- x = ….? 

      - Luas persegi 

panjang =     ….? 

Jawab : K = 2 (p + l) 

            56 = 2 (4x + 

3x) 

            56 = 2 .7x 

            56 = 14x 

2, 8, 

11, 12,  

17, 18, 

23, 29,  

33, 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Siswa sudah 

dapat membuat 

model matematika 

dengan benar serta 

menyelesaikannya 

dengan benar. Dari 

hal tersebut, 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

siswa dimulai 

dengan proses 

memahami 

Tahap 3 - 4 
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              x = 14
56

 

                 = 4 

L = p. l 

   = 4.4 . 3.4 

   = 16 . 12 

   = 192 

 

b) Diketahui :  

Panjang persegi 

panjang  = 4x cm 

Lebar persegi panjang     

= 3x cm 

Keliling persegi 

panjang = 56 cm     

Ditanyakan :  

      - x = ….? 

      - Luas persegi 

panjang ? 

Jawab :   

x = K : 2 : (4 + 3) 

                 = 56 : 2 : 7 

                 = 28 : 7 

                 = 4 

L = p. l 

   = 4.4 . 3.4 

   = 16 . 12 

   = 192 

 

c) Diketahui :  

Panjang persegi 

 

 

 

 

 

 

7, 22, 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, 15 

 

 

 

masalah, menyusun 

rencana 

penyelesaian, 

kemudian 

melaksanakan 

rencana tersebut.  
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panjang  = 4x cm 

Lebar persegi panjang     

= 3x cm 

Keliling persegi 

panjang = 56 cm     

     Ditanyakan :  

      - x = ….? 

      - Luas persegi 

panjang? 

     Jawab :   

4x cm + 3x cm = 7x 

cm  

½ keliling = 56 cm : 2 

= 28 cm 

x = 28 cm : 7 = 4 cm 

    L = p. l 

       = 4.4 . 3.4 

       = 16 . 12 

       = 192 

 

d) Diketahui :  

Panjang persegi 

panjang  = 4x cm 

Lebar persegi panjang     

= 3x cm 

Keliling persegi 

panjang = 56 cm     

Ditanyakan :  

      - x = ….? 

- Luas persegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5, 16, 

20, 25 
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panjang = ….? 

Jawab :   

P = 4x = 4. 4 = 16 

L = 3x = 3. 4 = 12 

K = 2 (p + l) 

    = 2 (16 + 12) 

    = 56 

 

L = p. l 

   = 4.4 . 3.4 

   = 16 . 12 

   = 192 

 

3) Deskripsi Jawaban Siswa untuk Nomor 3 

Tabel 3. Deskripsi dan Interpretasi Jawaban Siswa Pada Soal Nomor 3 

No Jawaban No 

Absen 

Interpretasi Tahapan 

Pemecahan 

Masalah 

yang 

Dilakukan 

Siswa 

dengan 

Benar 

1. Diketahui :  

Panjang sisi-sisi segitiga 

adalah 3 bilangan bulat 

berurutan. 

Keliling segitiga = 126 

cm   

Ditanyakan :  

2, 4, 9 Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan, tetapi 

belum bisa 

menjawab soal. 

Tahap 1 
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Panjang ketiga sisi 

segitiga = ……? 

Dengan demikian, 

proses berpikir 

siswa berada pada 

proses memahami 

masalah.  

2. a) Diketahui :  

Panjang sisi-sisi 

segitiga adalah 3 

bilangan bulat 

berurutan. 

Keliling segitiga = 

126 cm   

Ditanyakan :  

Panjang ketiga sisi 

segitiga = ……? 

Jawab : 

Panjang sisi segi tiga 

= 3 126  = 5, 1 

Jadi panjang sisi 

segitiga = 5, 1 cm 

 

b) Diketahui :  

Panjang sisi-sisi 

segitiga adalah 3 

bilangan bulat 

berurutan 

Keliling segitiga = 

126 cm   

Ditanyakan :  

Panjang ketiga sisi 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Tetapi 

dalam mencari apa 

yang ditanyakan 

yakni panjang 

ketiga sisi segi tiga 

siswa a) berasumsi 

bahwa panjang 

ketiga sisi segitiga 

adalah akar tiga 

dari kelilingnya.  

Siswa b) keliru 

dalam memahami 

maksud 3 bilangan 

bulat berurutan 

dengan 

menganggapnya 

sama dengan 

kelipatan suatu 

bilangan. Dengan 

demikian, proses 

Tahap 1 
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segitiga = ……? 

Jawab : 

Misal panjang salah 

satu sisi = q 

Bilangan bulat 

berurutan = q, 2q, 3q 

K    = q + 2q + 3q 

126 = 6q 

q = 
6

126
 

q = 21 

jadi sisi-sisinya 21, 

42, 63 

 

berpikir siswa 

dimulai dari proses 

memahami 

masalah, menyusun 

rencana 

penyelesaian, 

kemudian 

melaksanakan 

rencana tersebut. 

Tetapi dari 

jawaban siswa, 

terlihat bahwa 

siswa baru bisa 

memahami 

masalah. Tetapi 

belum bisa 

menyelesaikan 

masalah dengan 

benar. 

3. Diketahui :  

Panjang sisi-sisi segitiga 

adalah 3 bilangan bulat 

berurutan. 

Keliling segitiga =126 

cm   

Ditanyakan :  

Panjang ketiga sisi 

segitiga = ……? 

Jawab = 126 : 3 

           = 42 

1, 3, 

11, 14, 

15, 19, 

20, 21, 

24, 25, 

26, 27, 

31, 32, 

33, 34, 

36, 39 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Tetapi siswa 

berasumsi bahwa 

segitiga yang 

dimaksud adalah 

segitiga sama kaki, 

sehingga untuk 

Tahap 1 
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mencari panjang 

ketiga sisinya 

siswa membagi 3 

kelilingnya. 

Dengan demikian, 

proses berpikir 

siswa dimulai dari 

proses memahami 

masalah, menyusun 

rencana 

penyelesaian, 

kemudian 

melaksanakan 

rencana tersebut. 

Tetapi dari 

jawaban siswa, 

terlihat bahwa 

siswa baru bisa 

memahami 

masalah. Tetapi 

belum bisa 

menyelesaikan 

masalah dengan 

benar.  

4. Diketahui :  

Panjang sisi-sisi segitiga 

adalah 3 bilangan bulat 

berurutan 

Keliling segitiga =126 

cm   

 16 Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar.  Untuk 

Tahap 4 
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Ditanyakan :  

Panjang ketiga sisi 

segitiga = ……? 

Jawab = 126 : 3 

           = 42 

yang berurutan dengan 

42 adalah 41, 42, 43 

pembuktian 41 + 42 + 

43 = 126 

Jadi sisi-sisi segitiga 

tersebut adalah 41, 42, 

43  

mencari panjang 

sisi-sisi segitiga 

siswa mencari sisi 

yang panjangnya 

merupakan nilai 

tengah dari 3 

bilangan bulat 

berurutan, 

selanjutnya siswa 

mencari panjang 

sisi-sisi yang lain. 

Dari hal tersebut, 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

siswa dimulai 

dengan memahami 

masalah, menyusun 

rencana 

penyelesaian 

kemudian 

melaksanakan 

rencana tersebut. 

Setelah 

menyelesaikan 

rencana 

penyelesaian, siswa 

kemudian 

mengembalikan ke 

bentuk 

permasalahan 
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semula. 

 

5. Diketahui :  

Panjang sisi-sisi segitiga 

adalah 3 bilangan bulat 

berurutan. 

Keliling segitiga =126 

cm   

Ditanyakan :  

Panjang ketiga sisi 

segitiga = ……? 

Jawab =  

x + x + 1+ x + 2 = 126 

                3x + 3 =126 

          3x + 3 – 3 = 126 – 

3  

                      3x = 123 

                        x = 
3

123
 

                        x = 41 

5, 13, 

22, 24, 

28, 30, 

35, 40, 

41 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Siswa sudah 

dapat membuat 

model matematika 

dengan benar, 

tetapi setelah 

menemukan nilai x 

yang merupakan 

panjang salah satu 

sisi segitiga, siswa 

tidak mencari 

panjang sisi-sisi 

segitiga yang lain. 

Dari hal tersebut, 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

siswa dimulai 

dengan memahami 

masalah, menyusun 

rencana 

penyelesaian, tetapi 

penyelesaian yang 

dilakukan siswa 

belum tuntas. 

Tahap 2 
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6. Diketahui :  

Panjang sisi-sisi segitiga 

adalah 3 bilangan bulat 

berurutan. 

Keliling segitiga =126 

cm   

Ditanyakan :  

Panjang ketiga sisi 

segitiga = ……? 

Jawab = 

x + x + 1 + x + 2 = 126 

                 3x + 3 =126 

           3x + 3 – 3 = 126 

– 3  

                        3x = 123 

                       x = 
3

123
 

                       x = 41 

jadi a = 41 

      b = 42 

      c = 43 

6, 7, 8, 

10, 12, 

17, 18, 

22, 23, 

29,  38 

Siswa sudah dapat 

membuat model 

matematika dengan 

benar serta 

menyelesaikannya 

dengan benar. Dari 

hal tersebut, 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

siswa dimulai 

dengan memahami 

masalah, menyusun 

rencana 

penyelesaian 

kemudian 

melaksanakan 

rencana tersebut. 

Tahap 3 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Deskripsi Jawaban Siswa untuk Nomor 4 

Tabel 4. Deskripsi dan Interpretasi Jawaban Siswa Pada Soal Nomor 4 

No Jawaban No 

Absen 

Interpretasi Tahapan 

Pemecahan 

Masalah 

yang 

Dilakukan 

Siswa 

dengan 
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Benar 

1. Diketahui :  

Harga sepasang sepatu = 

3 kali harga sepasang 

sandal 

Harga 3 pasang sepatu 

dan 2 pasang sandal = 

Rp.220.000,00 

Ditanya : harga sepasang 

sepatu ……? 

Jawab :…………….. 

4, 24 Siswa baru 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan, tetapi 

siswa belum bisa 

menjawab soal. 

Dengan demikian, 

proses berpikir 

siswa berada pada 

proses memahami 

masalah.  

Tahap 1 

 

 

 

 

2. Diketahui :  

Harga sepasang sepatu = 

3 kali harga sepasang 

sandal 

Harga 3 pasang sepatu 

dan 2 pasang sandal =  

Rp. 220.000,00 

Ditanya :  

harga sepasang sepatu 

……? 

Jawab : 

220.000 : 2 = 110.000 

110.000 x 3 = 330.000 

20 Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Tetapi 

siswa salah 

membuat model 

matematika, 

kemungkinan 

karena belum bisa 

memahami 

keterkaitan unsur-

unsur yang 

diketahui dalam 

soal. Dengan 

demikian, proses 

Tahap 1 
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berpikir siswa 

berada pada proses 

memahami 

masalah.  

 

3. Diketahui :  

Harga sepasang sepatu = 

3 kali harga sepasang 

sandal 

Harga 3 pasang sepatu 

dan 2 pasang sandal =  

Rp. 220.000,00 

Ditanya :  

harga sepasang sepatu 

……? 

Jawab : 

3 pasang sepatu + 2 

pasang sandal = 220.000 

3x + 2x = 220.000 

5x = 220.000 

x= 44.000 

44.000 : 2 pasang sandal 

= 22.000 

harga 1 pasang sepatu = 

3 harga sandal 

= 22.000 x 3 = 66.000  

3, 33, 

42 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Siswa  

sudah bisa 

membuat model 

matematika, tetapi 

siswa tidak 

mensubtitusikan 

apa yang diketahui 

yakni harga 

sepasang sepatu = 

3 kali harga 

sepasang sandal 

kedalam model 

matematika yang 

telah dibuat. Dari 

hal tersebut, 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

siswa berada pada 

proses memahami 

masalah. Tetapi 

Tahap 2 
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siswa belum bisa 

menyelesaikan 

soal dengan benar. 

4. Diketahui :  

Harga sepasang sepatu = 

3 kali harga sepasang 

sandal 

Harga 3 pasang sepatu 

dan 2 pasang sandal =  

Rp. 220.000,00 

Ditanya :  

harga sepasang sepatu 

……? 

Jawab : 

3 pasang sepatu + 2 

pasang sandal = 220.000 

6x + 2x = 220.000 

8x = 220.000 

x = 27.500  

15, 21, 

26, 31, 

32, 34, 

39 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Siswa 

sudah bisa 

membuat model 

matematika, tetapi 

keliru dalam 

mensubtitusikan 

apa yang diketahui 

kedalam model 

matematika 

tersebut. Dari hal 

tersebut, terlihat 

bahwa proses 

berpikir siswa 

berada pada proses 

memahami 

masalah. Tetapi 

siswa belum bisa 

menyelesaikan 

soal dengan benar. 

Tahap 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Diketahui :  

Harga sepasang sepatu = 

3 kali harga sepasang 

2, 11, 

27, 40 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

Tahap 2 
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sandal 

Harga 3 pasang sepatu 

dan 2 pasang sandal =  

Rp. 220.000,00 

Ditanya :  

harga sepasang sepatu 

……? 

Jawab : 

3 pasang sepatu + 2 

pasang sandal = 220.000 

3 sepatu +  6 sepatu = 

220.000 

9 sepatu = 220.000 

1 sepatu = 24.400  

apa yang 

ditanyakan dengan 

benar. Siswa 

sudah bisa 

membuat model 

matematika, tetapi 

siswa keliru 

mensubtitusikan 

harga 1 pasang 

sandal = 3 harga 

pasang sepatu, 

padahal 

seharusnya siswa 

mensubtitusikan 

harga 1  pasang 

sepatu = harga 3 

pasang sandal. 

Dari hal tersebut, 

terlihat bahwa 

proses berpikir 

siswa berada pada 

proses memahami 

masalah. Tetapi 

siswa belum bisa 

menyelesaikan 

soal dengan benar. 

 

 

 

 

 

6. Diketahui :  

Harga sepasang sepatu = 

3 kali harga sepasang 

sandal 

5, 8, 9, 

13, 14, 

19, 22, 

25, 28, 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

Tahap 3 
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Harga 3 pasang sepatu 

dan 2 pasang sandal =  

Rp. 220.000,00 

Ditanya :  

harga sepasang sepatu 

……? 

Jawab : 

3 pasang sepatu + 2 

pasang sandal = 220.000 

9x +  2x = 220.000 

       11x = 220.000 

           x = 20.000  

30, 36, 

37 

ditanyakan dengan 

benar. Siswa 

sudah bisa 

membuat model 

matematika 

dengan benar. 

Tetapi  setelah 

siswa dapat 

mencari nilai x, 

siswa tidak 

mencari harga 

sepasang sepatu 

yakni 3 kali harga 

sepasang sandal 

yakni 3x. Dengan 

demikian, proses 

berpikir siswa 

dimulai dari proses 

memahami 

masalah, 

menyusun rencana 

penyelesaian, 

tetapi penyelesaian 

siswa belum 

tuntas. 

 

 

 

 

7. Diketahui :  

Harga sepasang sepatu = 

3 kali harga sepasang 

sandal. 

Harga 3 pasang sepatu 

1, 6, 7, 

10, 12, 

16, 17, 

18, 23, 

29, 35, 

Siswa sudah dapat 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

apa yang 

ditanyakan dengan 

Tahap 3 - 4 
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dan 2 pasang sandal =  

Rp. 220.000,00 

Ditanya :  

harga sepasang sepatu 

……? 

Jawab : 

3 pasang sepatu + 2 

pasang sandal = 220.000 

9x +  2x = 220.000 

       11x = 220.000 

           x = 20.000  

1 sepatu = 3 sandal  

              = 3. 20.000 

              = 60.000 

38, 41  benar. Siswa 

sudah bisa 

membuat model 

matematika 

dengan benar, 

siswa juga sudah 

bisa 

menyelesaikan 

dengan benar. 

Dengan demikian, 

proses berpikir 

siswa dimulai dari 

proses memahami 

masalah, 

menyusun rencana 

penyelesaian, 

kemudian 

melaksanakan 

rencana tersebut. 

Setelah 

menyelesaikan 

rencana 

penyelesaian, 

siswa kemudian 

mengembalikan ke 

bentuk 

permasalahan 

semula. 
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2. Analisis Hasil Tes 

 

Berdasarkan deskripsi data hasil tes, maka jawaban-jawaban siswa 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima tipe. Klasifikasi tersebut 

didasari oleh tahapan pemecahan masalah menurut Polya yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan masing-masing soal. Adapun tipe jawaban 

siswa tersebut antara lain. 

1) Tipe I; yaitu jawaban siswa mengidikasikan bahwa siswa belum 

mencapai tahap 1 sesuai dengan tahap pemecahan masalah menurut 

Polya. 

2) Tipe II; yaitu jawaban siswa dapat mengindikasikan bahwa siswa 

sudah dapat mencapai tahap 1 sesuai dengan tahap pemecahan masalah 

menurut Polya, yakni memahami masalah yang ditandai dengan 

kemampuan siswa mengidentifikasi masalah, dalam hal ini  

kemampuan siswa menentukan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal. 

3) Tipe III; yaitu jawaban siswa dapat mengindikasikan bahwa siswa 

sudah dapat mencapai tahap 1 seperti tersebut dalam tipe II dan tahap 

2, sesuai dengan tahap pemecahan masalah menurut Polya, yakni 

menyusun rencana penyelesaian dalam hal ini membuat model 

matematika sesuai dengan permasalahan yang dimaksudkan pada soal.  

4) Tipe IV; yaitu jawaban siswa dapat mengindikasikan bahwa siswa 

sudah dapat mencapai tahap 1 dan tahap 2, serta tahap 3 sesuai dengan 

tahap pemecahan masalah menurut Polya yakni melaksanakan rencana 

penyelesaian, dalam hal ini mengolah model matematika yang telah 

dibuat.   

5) Tipe V; yaitu jawaban siswa dapat mengindikasikan bahwa siswa 

sudah dapat mencapai tahap 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan tahap 

pemecahan masalah menurut Polya yakni mengevaluasi langkah-

langkah pengerjaan secara keseluruhan yang ditandai dengan 
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pengembalian hasil penyelesaian masalah ke bentuk permasalahan 

semula. 

Dari deskripsi dan pengelompokkan jawaban siswa di atas, terlihat 

bahwa tahapan pemecahan masalah yang dapat dilakukan siswa dengan 

benar tidak sama pada masing-masing soal. Jawaban siswa dapat 

dikelompokkan dalam suatu tipe jika jawaban siswa memenuhi kriteria 

tipe tersebut untuk semua soal yang diberikan.  
Siswa VII B berjumlah 42 siswa. Berdasarkan tipe-tipe tersebut di atas siswa sebagai subyek penelitian dapat 
dikelompokkan dalam lima tipe jawaban. Adapun pengelompokkan siswa berdasarkan tipe tersebut adalah 
sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Tabel Tipe Jawaban Siswa 

Tipe Jumlah 

Siswa 

Nomor Absen 

I 8 4, 21, 26, 27, 31, 32, 34, 40 

II 15 2, 3, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 33, 36, 37, 39, 42  

III 9 1, 5, 8, 13, 22, 28, 30, 35, 41 

IV 7 7, 10, 17, 18, 23, 29, 38    

V 3 6, 12, 16 

 

Pengelompokkan tersebut menunjukkan tipe-tipe tahapan berpikir 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika bentuk cerita pada materi 

Operasi Hitung Bentuk Aljabar. Dari tipe-tipe tersebut, dapat dipilih 5 

siswa. Pemilihan siswa ini dilakukan secara purposive yaitu dengan 

memilih siswa dengan jawaban unik  pada masing–masing bentuk tipe 

tingkat berpikir yang dicapai oleh siswa. Siswa yang dipilih adalah siswa 

dengan nomor absen 6, 21, 24, 28, 38. 

 

Deskripsi dan Analisis Hasil Wawancara 

 

Hasil tes yang dilakukan siswa, tidak selalu memberikan gambaran 

yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan tidak semua langkah yang 

dilakukan siswa ditulis pada jawaban. Sehingga keterangan pada jawaban 
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siswa belum lengkap. Selain itu, mungkin ada beberapa siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menuangkan ide yang ada pada pikirannya 

dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami orang lain. Oleh sebab itu, 

peneliti melakukan wawancara terhadap subyek penelitian. Wawancara ini 

dilakukan untuk klarifikasi jawaban siswa serta mengetahui proses 

berpikir siswa. Wawancara ini dilakukan terhadap 5 subyek penelitian 

yang akan dilihat proses berpikirnya.  

Berikut ini jawaban dari masing-masing siswa yang diwawancara 

beserta hasil wawancara yang dilakukan terhadap lima subyek penelitian 

tersebut. 

1. Jawaban Siswa Nomor Absen 21 

 a) Jawaban Nomor 1 

Diketahui : 

Sebuah truk memuat x ton beras dan (3x – 3) ton kacang. Jika x =  3, 

hitunglah berat seluruh muatan truk ! 

Ditanya : 

jika x = 3, hitunglah berat seluruh muatan ? 

Jawab :  

(3x – 3) ton = 3.3 – 3 ton = 6 ton 

 

  b) Jawaban Nomor 2 

Diketahui :  

Panjang suatu persegi panjang adalah 4x cm dan lebarnya adalah 3x 

cm. Jika kelilingnya 56 cm, tentukan x dan luas persegi panjang 

tersebut !  

Ditanya :  

Panjang 4x cm dan lebar 3x cm, jika kel 56 cm tentukan x dan luasnya 

!  

Jawab :  ……….   

 

  c) Jawaban Nomor 3 
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Diketahui :  

Panjang sisi-sisi suatu segitiga adalah 3 bilangan berurutan, jika 

keliling segitiga 126 cm, tentukan  panjang ketiga sisi ! 

Ditanya :  

3 bilangan berurutan, jika kelilingnya 126, cari sisinya ! 

Jawab :   

126 : 3 = 42 cm 

 

  d) Jawaban Nomor 4 

Diketahui :  

Sepasang sepatu harganya sama dengan 3 pasang sandal, harga 3 

sepatu dan 2 sandal adalah Rp. 220.000,00.                                                                                                                                                        

Ditanya :  

Tentukan harga  sepasang  sepatu ! 

Jawab :  

3 pasang sepatu + 2 pasang sandal = 220.000 

6x +  2x = 220.000 

          8x = 220.000 

            x = 27.500 

                                                       

Transkrip Wawancara 

Keterangan : P : Peneliti 

S : Siswa 

 

P : “Sebelum mengerjakan soal ini, kamu sudah membaca petunjuk 

pengerjaannya belum ?” 

S : “Sudah” 

P : “Sekarang coba soal nomor 1 dibaca lagi” 

S : “Sebuah truk memuat x ton beras dan 3x – 3 ton kacang. Jika x = 3, 

hitunglah berat seluruh muatan truk” 

P : “Terus menurutmu, dari soal nomor 1 ini yang ditanyakan apa ?” 
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S : “Berat seluruh muatan truk” 

P : “Berarti berat seluruh muatan truk itu berat apa ?” 

S : “3x – 3 ton” 

P : “Lho kalau 3x – 3 ton itu kan cuma berat kacang, yang ditanyain 

kan berat seluruh muatan truk, trus berasnya dikemanain ?” 

S : (Diam sejenak) “ndak tahu” 

P : “Bingung memahami soalnya ?” 

S : “Iya” 

P : “Coba sekarang baca apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari 

jawabanmu pada nomor 2” 

S : “Diketahui panjang suatu persegi panjang adalah 4x cm dan 

lebarnya adalah 3x cm. Jika kelilingnya 56 cm, tentukan x dan luas 

persegi panjang tersebut”. “Ditanya panjang 4x cm dan lebar 3x cm, 

jika kel 56 cm, tentukan x dan     luasnya”. 

P : “Oke, dari jawabanmu ini, yang diketahui sudah kamu tulis 

“panjang persegi panjang 4x cm dan lebarnya 3x cm”, tapi pada apa 

yang ditanyakan, koq ditulis lagi, seharusnya bagaimana ?” 

S : “Enggak ditulis” 

P : “Mana yang tidak ditulis lagi ?” 

S : “panjang 4x cm dan lebar 3x cm” 

P : “Terus kenapa kemarin itu ditulis ?” 

S : “Bingung” 

P : “Bingung kenapa lagi, susah memahami soal ?” 

S : “Iya” 

P : “Kenapa koq susah memahami soalnya ?, Soalnya kata-katanya 

kurang jelas ?” 

S : “Mumet” (pusing) 

P : “Lho pas sakit ya ?” 

S : “Enggak” 

P : “Terus ?” 

S : “Ya mumet (pusing) membaca soalnya” 
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P ; “Oke, trus koq kamu tidak menjawab nomor 2 kenapa ?”   

S : “Bingung, nggak tau caranya” 

P : “Menurutmu, disoal ini yang ditanyakan apa de ?” 

S :  “x dan luas persegi panjang” 

P : “Kalau luas persegi panjang itu rumusnya bagaimana ?” 

S : “Panjang kali lebar” 

P : “Jadi sudah tahu ya rumusnya, tapi koq tidak dijawab kenapa ?” 

S : “Itu kan panjangnya 4x dan lebarnya 3x mba, jadi ya tidak bisa 

nyari luasnya”  

P : “Itu disoal kan disuruh nyari x dulu, kenapa tidak dicari de ?” 

S : “Nggak tahu caranya mba” 

P : “Itu disoal kan sudah diketahui kelilingnya, menurutmu ada 

kaitannya tidak untuk mencari x dan luas persegi panjang ?” 

S : “Nggak tahu mba” 

P : “Oke, coba sekarang baca apa yang diketahui dan apa ditanya dari 

jawabanmu nomor 3”  

S : “Diketahui panjang sisi-sisi suatu segitiga adalah 3 bilangan 

berurutan, jika  keliling segitiga 126 cm, tentukan  panjang ketiga 

sisi”.  

P : “Oke, trus sekalian yang ditanya dibaca” 

S : “Ditanya 3 bilangan berurutan, jika kelilingnya 126, cari sisinya” 

P : “Ini ya, pada apa yang diketahui, sudah kamu tulis panjang sisi-sisi 

suatu segitiganya adalah 3 bilangan berurutan, trus kenapa ini kamu 

tulis lagi pada apa yang ditanyakan ?”.  “Seharusnya ini yang 

diketahui, apa yang ditanyakan” 

S : “Yang ditanya, eh yang diketahui” 

P : “Jadi kenapa kemarin ditulis pada apa yang diketahui ?” 

S : “Mumet” 

P : “Trus ini pada jawabanmu, kamu menuliskan kalau sisi sama 

dengan 126 dibagi 3, koq bisa menjawab seperti ini bagaimana ?” 

S : “Ya, karena segitiga itu sisinya 3, jadinya keliling dibagi 3 mba”  
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P : “Langsung dibagi 3 itu kan kalau sisi-sisinya sama, tapi disoal apa 

disebutkan kalau sisi-sisinya sama, coba kamu baca lagi, disoal sisi-

sisinya itu bagaimana?”  

S : (diam sejenak) “sisi-sisinya berurutan mba” 

P : “Jadi jawabanmu benar atau salah ?” 

S :  “Salah mba” 

P : “Ini nomor 4, seperti nomor-nomor lain ya, yang diketahui kamu 

tulis lagi pada apa yang ditanyakan ya ?”  

S : “Iya” 

P : “Trus dalam menjawab kamu menuliskan 3 pasang sepatu + 2 

pasang sandal = 220.000 selanjutnya kamu tulis 6x +  2x = 220.000, 

jadi disini kamu misalkan x sama dengan harga sandal ya ? “  

S : “Iya” 

P : “Trus ini koq, 3 pasang sepatu jadi 6x ?” 

S : “3 kali 2” 

P : “3 kali 2 ?, dari mana ?” 

S : (Diam tidak menjawab) 

P : “Mengapa dalam mengerjakan soal tes ini kamu cenderung 

mengalami kesulitan?” 

S : “Soal nya susah mbak ga seperti yang ada di LKS, Ga pernah 

diajarin Bu Guru soal – soal yang kayak gitu” 

P : “Kamu sendiri sebenarnya suka pelajaran matematika tidak ?” 

S : “Nggak begitu suka mba, sulit sih” 

P : “Kalau diberi latihan soal, kamu kerjakan tidak ?” 

S : “Ya jarang mba, males” 

P : “Kenapa koq males ?” 

S : “Soalnya susah sih mba” 

P : “Menurutmu cara mengajar gurumu jelas tidak ?” 

S : “ Ya kalau menerangkan jelas sih, tapi kalau diberi soal yang beda, 

nggak bisa mba”  

P : “Kalau soalnya bukan soal cerita bisa nggak ?” 
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S : “ya lumayan, daripada soal cerita mba” 

P : “Kenapa” 

S : “Lha jarang diberi contoh soal cerita mba” 

 

 Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subyek sebelum 

mengerjakan soal terlebih dahulu sudah membaca petunjuk pengerjaan. 

Dalam menjawab soal nomor 1 dan 2, subyek masih menuliskan 

keseluruhan kalimat soal pada apa yang diketahui karena masih merasa 

bingung dan susah dalam memahami kalimat soal. Dalam menjawab soal 

nomor 2, subyek tidak bisa membuat rencana penyelesaian karena belum 

bisa memahami maksud soal dan tidak bisa mengaitkan apa yang diketahui 

di soal dengan materi-materi yang diperlukan. Dalam menjawab soal 

nomor 3 dan 4, subyek sudah bisa menuliskan apa yang diketahui dan 

yang ditanyakan dengan benar. Tetapi subyek masih salah dalam membuat 

rencana penyelesaian.   

 Apabila dihubungkan dengan tahapan pemecahan masalah menurut 

Polya, proses berpikir subyek dalam mengerjakan soal nomor 1 dan 2 

belum bisa mencapai tahap 1. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

subyek belum memahami yang dimaksud dengan berat seluruh muatan 

truk yang ditanyakan pada soal nomor 1, ini berarti subyek belum dapat 

memahami kalimat soal dengan baik. Pada soal nomor 2, subyek 

menuliskan semua kalimat soal pada apa yang diketahui, kemudian subyek 

menuliskannya lagi dengan lebih singkat pada apa yang ditanyakan. Dari 

hasil wawancara dapat diketahui bahwa subyek belum bisa membedakan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan jelas. Karena subyek 

belum memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan 

baik serta belum bisa mengaitkan unsur-unsur yang telah diketahui maka 

subyek juga belum bisa membuat model matematika dengan benar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa proses berpikir subyek dalam menjawab soal 

ini memasuki proses memahami masalah, tetapi subyek belum bisa 

memahami masalah dengan baik.  
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 Proses berpikir subyek pada nomor 3 dan 4 sudah mencapai tahap 

1, sesuai tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Pada soal nomor 3, 

segitiga yang dinyatakan dalam soal tidak dinyatakan jenisnya, tetapi pada 

kalimat soal diketahui bahwa panjang ketiga sisi segitiga tersebut adalah 

tiga bilangan berurutan. Jadi jika subyek memahami kalimat soal tersebut, 

maka subyek tersebut tidak akan berpikir bahwa segitiga yang dimaksud 

adalah segitiga sama kaki. Dalam menjawab soal ini, subyek mencari sisi 

segitiga dengan membagi tiga keliling segitiga yang telah diketahui. Oleh 

karena itu, proses berpikir subyek pada soal nomor 3 belum bisa 

memasuki tahap 2, karena subyek masih belum bisa membuat rencana 

penyelesaian dengan benar. Proses berpikir subyek pada nomor 4 dimulai 

dengan memahami soal, kemudian subyek menuliskan model matematika 

yang sudah diketahui di soal. Tetapi, karena subyek belum memahami 

konsep subtitusi dengan baik maka subyek tidak bisa menyelesaikan soal 

ini. Dari wawancara juga diketahui bahwa subyek sendiri tidak begitu 

memahami darimana bisa menuliskan   6x +  2x = 220.000. 

 Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses berpikir 

subyek dalam mengerjakan soal ini baru memasuki proses memahami 

soal, namun demikian subyek juga masih belum bisa memahami soal 

dengan baik. Bila dihubungkan dengan pemecahan masalah menurut 

Polya, subyek belum bisa mencapai tahapan pemecahan masalah sekalipun 

tahap 1. Oleh karena itu subyek juga tidak bisa melakukan tahap-tahap 

diatasnya. 

   Dari wawancara dapat diketahui bahwa subyek tidak begitu 

menyukai mata pelajaran matematika karena menganggap mata pelajaran 

matematika sulit. Walau guru menerangkan materi dengan jelas, tetapi 

apabila subyek diberi soal yang berbeda dengan yang diberikan, maka 

subyek merasa kesulitan. Dari hal tersebut, terlihat bahwa subyek tidak 

terbiasa menganalisis soal, sehingga untuk masalah baru atau masalah 

yang memerlukan penalaran subyek merasa kesulitan.  
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2. Jawaban Siswa Nomor Absen 24 

 

a) Jawaban Nomor 1 

Diketahui :  

Beras = x ton 

Kacang = 3x – 3 ton 

x = 3 

Ditanyakan :  

Berat seluruh muatan truk ! 

Jawab :  

x ton +  (3x – 3) ton = 3 ton + (3.3 – 3) ton  

      = 3 ton + 6 ton 

      = 9 ton  

b) Jawaban Nomor 2 

Diketahui :  

Panjang persegi panjang = 4x cm 

Lebar persegi panjang = 3x cm 

Keliling persegi panjang =56 cm 

Ditanyakan :  

tentukan x dan luas persegi panjang tersebut ! 

Jawab :  

L = 4x . 3x 

    = 12x 2   

 

c) Jawaban Nomor 3 

Diketahui :  

panjang sisi segitiga adalah 3 bilangan bulat berurutan 

Keliling segitiga = 126 cm 

Ditanyakan :  

tentukan panjang ketiga sisi segitiga tersebut ! 

Jawab : 126 : 3 = 42 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 76 

 

d) Jawaban Nomor 4 

Diketahui :  

harga sepasang sepatu = 3 kali harga sepasang sandal  

Harga 3 pasang sepatu + 2 pasang sandal = Rp. 220.000,00 

Ditanyakan :  

Hitunglah sepasang sepatu ! 

Jawab : ………………………… 

 

 

Transkrip Wawancara 

Keterangan : P : Peneliti 

S : Siswa 

 

P : “Sebelum mengerjakan soal ini, kamu sudah membaca petunjuk 

pengerjaannya belum ?” 

S : “Sudah” 

P : “Menurut kamu, apa yang diketahui dari soal nomor 1 ?” 

S : “Berat beras x ton, berat kacang 3x – 3 ton, dan x nya 3.” 

P : “Terus yang ditanyakan apa ?” 

S : “Berat seluruh muatan” 

P : “Menurutmu, berat seluruh muatan itu berat apa ?” 

S : “Berat beras dan berat kacang” 

P : “Jadi untuk mencari berat keseluruhan harus diapakan ?” 

S : “Berat beras ditambah dengan berat kacang” 

P : “Itu kan berat berasnya x dan berat kacangnya 3x – 3, bagaimana 

mencari nilainya ?” 

S : “Ya x-nya diganti 3, kan di soal diketahui x = 3”  

P : “Oke, terus nomor 2, menurutmu apa yang diketahui ?” 

S : “Panjang persegi panjang 4x cm, lebarnya 3x cm dan kelilingnya 56 

cm.” 
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P : “Terus yang ditanyakan apa ?” 

S : “x dan luasnya ?” 

P : “Terus kamu mencari x-nya dulu atau luasnya dulu ?” 

S : “Ya, tahunya kan rumus luas persegi panjang, jadi yang dicari 

luasnya dulu, soalnya tidak tahu cara mencari x nya mba”  

P : “Kalau rumus persegi panjang bagaimana de ?” 

S : “Dua kali panjang ditambah lebar” 

P : “Oke, kamu sudah tahu rumus kelilingnya, terus menurutmu ada 

kaitannya tidak untuk mencari x ?” 

S : “Nggak tahu mba” 

P : “Terus, menurutmu nomor 3 yang diketahui apa de ?” 

S : “Panjang sisi-sisi segitiganya adalah tiga bilangan berurutan dan 

kelilingnya 126 cm.” 

P : “Yang ditanyakan ?” 

S : “Panjang ketiga sisinya” 

P : “Kamu menjawabnya bagaimana ?” 

S : “Kelilingnya bagaimana ?” 

P : “Koq bisa ?” 

S : “Kan keliling segitiga itu jumlah ketiga sisinya mba, terus sisinya 

kan ada tiga” 

P : “Ya, itu kan kalau sisi-sisinya sama, jadi langsung bisa dibagi tiga, 

kalau di soal sisi-sisinya bagaimana ?” 

S : “Sisi-sisinya tiga bilangan berurutan mba” 

P : “Jadi bisa langsung dibagi tiga ?” 

S : 
“Ya, nggak tahu mba” 

P : 
“Terus, menurutmu nomor 4 yang ditanyakan apa ?” 

S : 
“Harga sepasang sepatu tiga kali harga sepasang sandal dan 
harga 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal sama dengan Rp. 
220.000,00” 
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P : 
“Yang ditanyakan ?” 

S : 
“Harga sepasang sepatu” 

P : 
“Terus nomor 4 ini koq tidak kamu jawab kenapa ?” 

S : 
“Nggak tahu caranya mba” 

P : 
“Menurut kamu, matematika sulit tidak ?” 

S : 
“Ya, lumayan sulit” 

P : 
“Kamu sendiri suka mata pelajaran matematika tidak ?” 

S : 
“Suka mba” 

P : 
“Kenapa ?” 

S : 
“Gurunya enak” 

P : 
“Enak bagaimana ?” 

S : 
“Ya, menerangkannya jelas dan tidak galak” 

P : 
“Gurumu sering memberi latihan soal cerita tidak ?” 

S : 
“Jarang mba” 

P : 
“Kalau diberi latihan soal, kamu kerjakan tidak ?” 

S : 
“Ya dikerjakan yang bisa, kalau sulit ya ditinggal” 

P : 
“Menurutmu soal cerita itu sulit tidak ?” 

S : 
“Ya tergantung soalnya” 

P : 
“Maksudnya ?” 

S : 
“Kalau bisa dikerjakan ya mudah, tapi kalau tidak bisa 
dikerjakan berarti sulit”  
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P : 
“Menurutmu, soal yang mudah yang nomor berapa ?” 

S : 
“Yang nomor 1 mba” 

P : 
“Menurutmu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk 
menyelesaikan soal cerita ?” 

S : 
“Menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, terus 
dikerjakan” 

P : 
“Kenapa dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan ini, 
kamu cenderung tidak tuntas ?” 

S : 
“Lha bingung cara mengerjakannya” 

P : 
“Kenapa koq bingung ?” 

S : 
“Lha gurunya Cuma memberi contoh yang mudah saja” 

P : 
“Kamu belajar matematika dari mana saja de ?” 

S : 
“Dari buku paket dan LKS” 

 

 Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebelum mengerjakan 

soal, subyek terlebih dahulu sudah membaca petunjuk pengerjaan. Subyek 

juga sudah mengetahui dan memahami apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari seluruh soal yang diberikan. Oleh karena itu, proses 

berpikir subyek sudah memasuki tahap 1, sesuai tahap pemecahan masalah 

menurut Polya.  

 Pada soal nomor 1, proses berpikir subyek sudah memasuki tahap 

2, yakni membuat rencana penyelesaian. Yang dilanjutkan dengan tahap 3, 

yakni menyelesaikan soal dengan mensubtitusikan x = 3 pada model 

matematika yang dibuat. Pada nomor 2, proses berpikir subyek baru 

memasuki tahap 2. Setelah memahami maksud soal, proses berpikir 

subyek dapat digambarkan sebagai berikut, subyek terlebih dahulu akan 

mencari luas persegi panjang, tetapi karena subyek belum bisa mencari 
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nilai x, maka subyek tidak bisa mencari berapa luasnya. Subyek belum 

bisa mengaitkan apa yang diketahui di soal, yakni panjang dan lebar 

persegi panjang dengan kelilingnya, walaupun subyek sudah mengetahui 

rumus keliling persegi panjang. Proses berpikir subyek dalam menjawab 

soal nomor 3, belum bisa mencapai tahap 2, karena rencana penyelesaian 

yang dibuat subyek masih salah. Hal tersebut karena subyek belum bisa 

memahami konsep keliling segitiga dengan baik, karena subyek langsung 

membagi tiga keliling segitiga. Pada soal nomor 4, proses berpikir subyek 

belum memasuki tahap 2, karena subyek sama sekali tidak tahu cara 

mengerjakan soal ini.   

Bila dihubungkan dengan tahapan pemecahan masalah menurut 

Polya, proses berpikir subyek dalam melakukan melakukan tahapan 

pemecahan masalah tergantung dari jenis soal dan penguasaan subyek 

terhadap materi pendukung.  Dari hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa proses berpikir subyek dalam mengerjakan soal ini sudah 

memasuki proses memahami soal. Bila dihubungkan dengan pemecahan 

masalah menurut Polya, proses berpikir subyek sudah bisa mencapai 

tahapan pemecahan masalah tahap 1. Akan tetapi, proses berpikir subyek 

selanjutnya bervariasi pada tiap soal yang diberikan. Pada soal yang 

mudah, yakni soal nomor 1, proses berpikir subyek sudah mencapai tahap 

3, akan tetapi proses berpikir subyek pada nomor 3 dan 4 belum mencapai 

tahap 2.   

 Dari wawancara dapat diketahui bahwa sebenarnya subyek 

menyukai mata pelajaran matematika. Hal tersebut dikarenakan subyek 

merasa guru menerangkan materi dengan jelas. Tetapi apabila subyek 

diberi soal yang berbeda, maka subyek merasa kesulitan. Dari hal tersebut, 

terlihat bahwa subyek tidak terbiasa menganalisis soal, sehingga untuk 

masalah baru atau masalah yang memerlukan penalaran subyek merasa 

kesulitan. Dari wawancara diketahui bahwa proses berpikir subyek yang 

demikian karena subyek masih tergantung pada contoh-contoh soal cerita 
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yang diberikan guru, padahal guru jarang memberi latihan dan contoh soal 

cerita, kalaupun diberikan hanya terbatas soal-soal yang mudah. 

 

3. Jawaban Siswa Nomor Absen 28  

 

a. Jawaban nomor 1  

Diketahui :  

Beras = x ton 

Kacang = 3x – 3 ton 

x = 3  

Ditanyakan :  

berat seluruh muatan ? 

Jawab = x ton  +  (3x – 3) ton  

           = 3 ton +  (3.3 – 3) ton  

           = 3 ton + 6 ton  

           = 9 ton  

 

b. Jawaban nomor 2 

Diketahui :  

Panjang persegi panjang  = 4x cm 

Lebar persegi panjang     = 3x cm 

Keliling persegi panjang = 56 cm     

Ditanyakan :  

- x = ….? 

- Luas persegi panjang = ….? 

Jawab : 

L = 4x . 3x 

    = 12x 2   

 

c. Jawaban nomor 3 

Diketahui :  
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Panjang sisi-sisi segitiga adalah 3 bilangan bulat berurutan 

Keliling segitiga =126 cm   

Ditanyakan :  

Panjang ketiga sisi segitiga = ……? 

Jawab =  

x + x + 1+ x + 2 = 126 

                3x + 3 =126 

          3x + 3 – 3 = 126 – 3  

                     3x = 123 

                       x = 
3

123
 

                             x = 41 

 

 

 

d. Jawaban nomor 4 

Diketahui :  

Harga sepasang sepatu = 3 kali harga sepasang sandal 

Harga 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal = Rp. 220.000,00 

Ditanya :  

harga sepasang sepatu ……? 

Jawab : 

3 pasang sepatu + 2 pasang sandal = 220.000 

9x +  2x = 220.000 

       11x = 220.000 

           x = 20.000 

 

Transkrip Wawancara 

Keterangan : P : Peneliti 

S : Siswa 
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P : “Ini ya de, tanpa melihat jawabanmu, coba menurutmu apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal nomor 1 ?”  

S : “Yang diketahui berat berasnya x ton terus berat kacangnya 3x – 3 

ton. Terus yang ditanyain berat keseluruhannya” 

P : “Menurutmu berat keseluruhannya tu, berat apa ?” 

S : “Ya berat beras di tambah berat kacang” 

P : “Terus disoal itu kan berasnya x ton dan kacangnya 3x – 3 ton, terus 

mencarinya bagaimana ?”   

S : “Itu kan disoalnya x nya sama dengan 3” 

P : “Terus ?” 

S : “Ya terus yang ada x  nya diganti 3 mba”   

P : “Sekarang yang nomor 2, menurutmu apa yang ditanyakan dan apa 

yang diketahui ?”  

S : “Yang diketahui panjang persegi panjang 4x cm, lebarnya 3x cm 

dan kelilingnya 56 cm.” “Terus yang ditanyakan x dan luas persegi 

panjang”     

P : “Oke, terus pada jawabanmu kamu menulis luas sama dengan 4x 

dikali 3x, itu dapatnya dari mana de ?” 

S : “Dari rumus luas persegi panjang mba” 

P : “Rumusnya bagaimana ?” 

S : “Panjang kali lebar mba” 

P : “Di soal ini ditanyakan nilai x nya ya de, tapi koq kamu malah tidak 

mencari nilai x nya ?”  

S : “Nggak bisa mba” 

P : “Terus itu di soal kan sudah diketahui kelilingnya 56 cm, 

menurutmu itu ada kaitannya tidak untuk mencari nilai x ?” 

S : “Nggak tahu” 

P : “Oke, ingat rumus keliling persegi panjang tidak ?” 

S : “Dua kali panjang tambah lebar mba” 

P : “Begini ya de, ini kan kelilingnya sudah diketahui, terus tadi kamu 

sudah tahu rumus keliling itu sendiri, kamu kan tinggal mengganti 
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panjang dan lebarnya dengan 4x dan 3x” 

S : “Nggak kepikiran gitu mba” 

P : “Sekarang nomor 3 ya, menurutmu pada nomor 3 ini apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan ?” 

S : “Yang diketahui panjang sisi-sisi segitiga adalah 3 bilangan bulat 

berurutan, dan keliling segitiganya 126 cm, terus yang ditanyakan 

panjang ketiga sisi segitiganya” 

P : “Terus dalam jawabanmu ini kamu menuliskan x + x + 1+ x + 2 = 

126, di situ yang kamu maksud x itu apa de ?” 

S : “Sisi yang pertama mba”  

P : “Berarti sisi kedua dan ketiganya kamu misalkan x + 1 dan x + 2 ya 

?” 

S : “Ya mba” 

P : “Oke, pada jawabanmu kamu sudah bisa mencari nilai x nya, tapi 

yang ditanyakan kan ketiga sisinya de, jadi ni kamu baru mencari 

sisi pertamanya ya?” 

S : “Eh, iya mba” 

P : “Terus kenapa nggak dicari de ?” 

S : “Lupa mba” 

P : “Ya sudah, sekarang di nomor 4, menurutmu apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan ?” 

S : “Yang diketahui harga sepasang sepatu = 3 kali harga sepasang 

sandal terus harga 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal = Rp. 

220.000,00, kemudian yang ditanyakan harga sepasang sepatu” 

P : “Terus itu, kamu memisalkan sandal dengan x ya ?”  

S : “Iya mba” 

P : “Ya berarti, jawaban kamu nomor 4 ini sama seperti nomor 3, kamu 

sudah bisa mencari nilai x nya, tapi di nomor 4 ini yang ditanyakan 

apa de ?”   

S : “Sepasang sepatu” 

P : “Jadi belum benar ya ?” 
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S : “Iya” 

P : “Kamu setelah selesai mengerjakan soal-soal ini memeriksa 

jawabanmu lagi tidak de ?” 

S : “Nggak mba” 

P : “Kalau kamu suka pelajaran matematika tidak de ?” 

S : “Nggak terlalu suka mba” 

P : “Kenapa ?” 

S : “Kadang bisa mengerjakan, kadang nggak bisa” 

P : “Kalau menurutmu, cara mengajar gurumu jelas tidak de ?” 

S : “Jelas mba” 

P : “Menurutmu soal cerita itu mudah tidak de ?” 

S : “Agak sulit mba” 

P : “Kenapa koq agak sulit ?” 

S : “Lha harus mikir dulu mba” 

P : “Kemarin sama gurumu diberi latihan soal cerita tidak ?” 

S : “Iya mba” 

P : “Kamu kerjakan tidak ?”  

S : “Ya yang bisa saja mba” 

P : “Terus kamu belajarnya matematika dari buku apa de ?”  

S : “Dari LKS sama buku paket mba” 

  

 Proses berpikir subyek nomor 1, dimulai dengan memahami soal 

yang ditunjukkan dengan mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal. Selanjutnya subyek membuat rencana 

penyelesaian yakni dengan menjumlahkan berat kacang dengan berat 

beras. Kemudian subyek menyelesaikan rencana penyelesaian yang telah 

dibuatnya dengan mensubtitusikan x = 3. Dari uraian tersebut, dapat 

diketahui bahwa proses berpikir subyek sudah mencapai tahap 3, sesuai 

tahapan berpikir menurut Polya.  

 Pada nomor 2, proses berpikir subyek baru memasuki tahap 2. 

Setelah memahami maksud soal, proses berpikir subyek dapat 
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digambarkan sebagai berikut, subyek terlebih dahulu akan mencari luas 

persegi panjang, tetapi karena subyek belum bisa mencari nilai x, maka 

subyek tidak bisa mencari berapa luasnya. Subyek belum bisa mengaitkan 

apa yang diketahui di soal, yakni panjang dan lebar persegi panjang 

dengan kelilingnya, walaupun subyek sudah mengetahui rumus keliling 

persegi panjang.  

 Dalam mengerjakan soal nomor 3, subyek sudah bisa menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar. Subyek juga 

sudah dapat membuat model matematika dengan benar, tetapi setelah 

menemukan nilai x yang merupakan panjang salah satu sisi segitiga, 

subyek tidak mencari panjang sisi-sisi segitiga yang lain. Dari hal tersebut, 

terlihat bahwa proses berpikir subyek dimulai dengan memahami masalah, 

kemudian menyusun rencana penyelesaian, tetapi penyelesaian yang 

dilakukan subyek belum tuntas. Oleh karena itu, tahapan pemecahan 

masalah yang telah dilakukan subyek dengan benar adalah tahap 2 sesuai 

dengan tahapan pemecahan masalah menurut Polya. 

Pada soal nomor 4, subyek sudah dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar. Subyek sudah bisa 

membuat model matematika dengan benar. Tetapi setelah subyek dapat 

mencari nilai x, subyek tidak mencari harga sepasang sepatu yakni 3 kali 

harga sepasang sandal yakni 3x. Dengan demikian, proses berpikir subyek 

dimulai dari proses memahami masalah, kemudian menyusun rencana 

penyelesaian, tetapi penyelesaian yang dilakukan subyek belum tuntas. 

Oleh karena itu, seperti halnya nomor 3, tahapan pemecahan masalah yang 

telah dilakukan subyek dengan benar adalah tahap 2 sesuai dengan tahapan 

pemecahan masalah menurut Polya. 

 Bila dihubungkan dengan tahapan pemecahan masalah menurut 

Polya, kemampuan subyek nomor absen 28 dalam melakukan pemecahan 

masalah berbeda-beda pada masing-masing soal. Subyek sudah dapat 

melakukan tahap 1, karena subyek sudah dapat menentukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar. Kemudian subyek juga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 87 

sudah dapat melakukan tahap 2, karena subyek sudah dapat membuat 

model matematika. Tetapi subyek baru dapat menyelesaikan model 

matematika tersebut dengan benar pada nomor 1, sehingga subyek belum 

dapat dikatakan mampu melakukan tahap 3. 

 Dari wawancara dapat diketahui bahwa subyek tidak begitu 

menyukai mata pelajaran matematika. Walau guru menerangkan materi 

dengan jelas, tetapi apabila subyek diberi soal yang berbeda, maka subyek 

merasa kesulitan. Subyek  juga merasa bahwa soal cerita itu sulit. Selain 

itu, subyek juga hanya mengerjakan latihan soal yang bisa ia kerjakan. Hal 

tersebut menjadikan subyek tidak tuntas dalam mengerjakan soal yang 

diberikan. 

 

4. Jawaban Siswa Nomor Absen 6 

 

a) Jawaban Nomor 1 

x = 3 ton 

Jawab :  

x + (3x – 3) = 3 + (3.3 – 3) = 9  

 

b) Jawaban Nomor 2 

Diketahui :  

Panjang persegi panjang  = 4x cm 

Lebar persegi panjang     = 3x cm 

Keliling persegi panjang = 56 cm     

Ditanyakan :  

      x  dan luas persegi panjang =…..? 

Jawab :   

4x cm + 3x cm = 7x cm  

½ keliling = 56 cm : 2 = 28 cm 

x = 28 cm : 7 = 4 cm 

L = p. l 
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   = 4.4 . 3.4 

   = 16 . 12 

   = 192 

 

c) Jawaban Nomor 3 

Diketahui :  

panjang sisi segitiga = 3 bilangan bulat berurutan 

Keliling = 126 cm 

Ditanyakan :  

tentukan panjang ketiga sisi segitiga tersebut ! 

Jawab :  

x + (x + 1) + (x + 2) = 126cm 

3x + 3 = 126 

     3x  = 123 

x  = 123 / 4 = 41 cm  

sisi a = 41 cm 

sisi b = 41 + 1 = 42 cm 

sisi c = 41 + 2 = 43 cm  

 

d) Jawaban Nomor 4 

Diketahui :  

harga 1 pasang sepatu = 3 kali harga sepasang sandal  

Harga 3 pasang sepatu + 2 pasang sandal = Rp. 220.000,00 

Ditanyakan :  

Hitunglah sepasang sepatu ! 

Jawab :  

3 pasang sepatu = 9 sandal  

9 pasang sandal + 2 pasang sandal = 11 sandal 

harga 1 sandal = Rp 220.000,00 : 11 pasang sandal = Rp 20.000,00 

harga 1 pasang sepatu = Rp 20.000,00 x 3 = Rp 60.000,00 
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Transkrip Wawancara 

Keterangan : P : Peneliti 

S : Siswa 

P : “Tanpa melihat hasil pekerjaanmu, menurutmu dari soal nomor 1 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ?”   

S : “Yang diketahui berasnya x ton dan kacangnya 3x – 3 ton, yang 

ditanyakan berat seluruh muatan truk, jika x = 3”   

P : “Oke benar, berarti sebenarnya kamu tahu ya, walau pada 

jawabanmu kamu tidak menuliskan apa yang diketahui ?” 

S : “Iya” 

P : “Pada jawabanmu kamu menulis x + 3x – 3 dari mana de “ 

S : “Kan yang ditanyakan berat seluruh muatan, berarti berat beras 

ditambah berat kacang mba”  

P : “Oke, sekarang ke nomor 2 ya, ini dinomor 2, langkah pertama koq 

kamu menjumlahkan 4x dan 3x kemudian mengaitkan dengan 

keliling, koq bisa seperti itu, mikirnya bagaimana de ?”  

S : “Kan rumus keliling tu dua kali panjang tambah lebar mba, jadi 

kalau hanya panjang tambah lebar, berarti tu setengahnya keliling 

mba”  

P : “Oh begitu, ya cuma ngecek saja ya de, jawabanmu kan tidak kamu 

tulis rumusnya, tapi kamu tahu tidak rumus luas persegi panjang ?”  

S : “Ya tahulah mba, panjang kali lebar kan” 

P :  “Trus pada soal nomor 3, ini kamu memisalkan sisi terpendek 

dengan x nya ?”  

S : “Iya mba” 

P : “Berarti sisi yang kedua x + 1 terus sisi yang ketiga x + 2 gitu ya ?” 

S : “Iya” 

P : “Oke model matematika yang kamu buat sudah benar, terus kamu 

juga sudah bisa mencari nilai x, terus kamu misalkan sisi yang 

terpendek itu sisi a terus sisi yang lain sisi b dan c gitu ya ?” 
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S : “Iya mba” 

P : “Trus nomor 4 ya de, pada nomor 4 ini kamu tidak melakukan 

permisalan ya de”  

S : “Iya” 

P : “Kenapa de ?, kan di nomor 3 kamu melakukan permisalan” 

S : “Ya biar nggak bingung mba” 

P : Oh begitu, trus koq ini kamu menuliskan 3 pasang sepatu = 9 

sandal, dapatnya dari mana de ?” 

S : “Kan harga 1 pasang sepatu sama dengan 3 kali harga sepasang 

sandal berarti harga 3 pasang sepatu sama dengan harga 9 sandal 

mba” 

P : “Setelah kamu selesai mengerjakan soal ini, sebelum kamu 

kumpulkan, kamu memeriksa lagi jawabanmu tidak ?” 

S : “Nggak mba, waktunya mepet” 

P : “Terus ini pertanyaan-pertanyaan diluar soal tadi ya, kamu suka 

pelajaran matematika tidak ?” 

S : “Suka mba” 

P : “Sukanya kenapa ?” 

S : “Gurunya enak, menyenangkan” 

P : “Menerangkannya jelas ya ?” 

S : “Jelas” 

P : “Kalau pelajaran matematikanya sendiri ?” 

S : “Ya suka mba, soalnya matematika tuh asyik” 

P :  “Gurumu sering memberi latihan soal cerita tidak ?” 

S : “Kalau soal cerita jarang mba” 

P : “Kalau diberi latihan kamu kerjakan sendiri atau tidak ?” 

S : “Ya kalau bisa dikerjakan sendiri, kalau tidak bisa ya tanya” 

P : “Menurutmu soal cerita itu sulit tidak ?” 

S : “Ya tergantung mba” 

P : “Maksudnya ?” 

S : “Kalau paham maksudnya terus tahu rumus-rumusnya ya mudah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 91 

mba” 

P : “Terus langkah-langkahmu dalam mengerjakan soal cerita itu 

bagaimana de ?” 

S : “Ya ditulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, terus 

nyari cara buat mengerjakannya” 

P : “Menurutmu langkah mana yang paling sulit ?” 

S : “Nyari caranya mba” 

P : “Terus kamu belajarnya matematika darimana de ?” 

S : “Ya dari LKS sama buku paket mba” 

P : “Soal-soalnya kamu kerjakan tidak ?” 

S : “Ya, kalau disuruh bu guru ya dikerjakan” 

 

 Dalam mengerjakan soal nomor 1, subyek tidak menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Subyek hanya menuliskan x = 3. 

Walaupun subyek tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan, tetapi  dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subyek 

sudah memahami maksud soal. Subyek juga sudah bisa membuat model 

matematika dari permasalahan ini dengan benar. Subyek melakukan 

operasi aljabar sederhana meliputi penjumlahan dan pengurangan dengan 

menuliskan persamaan matematika yang dicari yakni x + (3x – 3), 

kemudian mensubtitusikan x = 3 kedalam persamaan tersebut. Sehingga 

dari hasil wawancara tersebut, dapat terlihat bahwa subyek sudah 

memahami permasalahan  nomor 1 dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan 

dari kemampuan subyek membuat model matematika serta penyelesaian 

yang dilakukan subyek. Jadi, walaupun jawaban subyek terlihat singkat, 

tapi subyek sudah bisa memahami masalah serta membuat model 

matematika serta menyelesaikannya dengan baik. Sehingga proses berpikir 

subyek sudah berada pada tahap 3 sesuai dengan tahapan pemecahan 

masalah menurut Polya. 

 Pada soal nomor 2, subyek sudah dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar. Proses berpikir subyek 
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dalam mencari nilai x dan luas persegi panjang dapat digambarkan sebagai 

berikut; pertama-tama subyek menjumlahkan panjang dan lebar persegi 

panjang yakni 4x dan 3x sehingga menjadi 7x, kemudian subyek membagi 

2 keliling persegi panjang yang semula 56 cm menjadi 28 cm. Selanjutnya 

untuk mencari nilai x, subyek membagi ½ keliling dengan bilangan 7 yang 

diperoleh dari koefisien penjumlahan panjang dan lebar persegi panjang. 

Dengan demikian, subyek dapat mencari nilai x, yaitu 4. untuk mencari 

luas persegi panjang, tanpa menuliskan rumusnya terlebih dahulu, subyek 

langsung mengalikan panjang persegi panjang yakni, 16 cm yang didapat 

dengan mensubtitusikan x = 4 pada persamaan p = 4x dengan lebar persegi 

panjang yakni, 12 cm yang didapat dengan mensubtitusikan x = 4 pada 

persamaan l = 3x. Dari hal tersebut, terlihat bahwa proses berpikir subyek 

dimulai dengan proses memahami masalah, menyusun rencana 

penyelesaian, kemudian melaksanakan rencana tersebut. Namun dalam 

menjawab soal, langkah-langkah yang dilakukan subyek kurang 

sistematis. Meskipun demikian subyek sudah dapat mencari apa yang 

ditanyakan di soal yakni x dan luas persegi panjang. Oleh karena itu, 

proses berpikir subyek dalam menjawab soal ini sudah berada pada tahap 

3, sesuai tahapan pemecahan masalah menurut Polya.  

 Dalam mengerjakan soal nomor 3, subyek sudah dapat menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar. Dari model 

matematika yang dibuat subyek, dapat diketahui bahwa subyek 

memisalkan x sebagai panjang sisi pertama segitiga, tetapi subyek tidak 

menuliskan permisalan tersebut. Meskipun demikian subyek dapat 

menyelesaikan soal ini dengan baik. Dari hal tersebut, terlihat bahwa 

proses berpikir subyek dimulai dengan memahami masalah, menyusun 

rencana penyelesaian kemudian melaksanakan rencana tersebut. Dalam 

menjawab soal nomor 3 ini, terlihat bahwa proses berpikir subyek sudah 

berada pada tahap 3 sesuai tahapan pemecahan masalah menurut Polya.  

 Pada soal nomor 4, subyek sudah dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar. Dalam menjawab soal 
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subyek langsung mensubtitusikan harga 3 pasang sepatu = harga 9 pasang 

sandal. Kemudian subyek membuat model matematika dari persamaan 

yang telah diketahui di soal. Dari persamaan tersebut subyek dapat 

mencari harga 1 pasang sandal, sehingga kemudian subyek juga dapat 

mencari harga 1 pasang sepatu. Dari apa yang telah dilakukan subyek 

tersebut terlihat bahwa subyek sudah mampu memahami soal dengan 

benar, kemudian membuat model matematika dan menyelesaikannya 

dengan baik. Dengan demikian, proses berpikir subyek dimulai dari proses 

memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, kemudian 

melaksanakan rencana tersebut. Seperti halnya proses berpikir pada nomor 

3, terlihat sekali bahwa proses berpikir subyek sudah berada pada tahap 3 

sesuai tahapan pemecahan masalah menurut Polya.  

 Dari wawancara dapat diketahui bahwa subyek menyukai mata 

pelajaran matematika. Disamping itu, subyek juga menyukai cara 

mengajar guru. Walau guru jarang memberikan latihan soal matematika, 

tapi subyek mengerjakan latihan soal yang diberikan. Selain itu, untuk bisa 

mengerjakan soal cerita, subyek terlebih dahulu harus mampu memahami 

soal dengan baik dan mengetahui rumus-rumus matematika yang akan 

dipergunakan dalam soal.  

5. Jawaban Siswa Nomor Absen 38 

 

a) Jawaban Nomor 1 

Diketahui :  

Beras = x ton 

Kacang = 3x – 3 ton 

x = 3  

Ditanyakan :  

berat seluruh muatan ? 

Jawab = x ton  +  (3x – 3) ton  

           = 3 ton +  (3.3 – 3) ton  

           = 3 ton + 6 ton  
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           = 9 ton  

Jadi berat seluruh muatan truk adalah 9 ton. 

 

b) Jawaban Nomor 2 

Diketahui :  

Panjang persegi panjang  = 4x cm 

Lebar persegi panjang     = 3x cm 

Keliling persegi panjang = 56 cm     

Ditanyakan :  

- x = ….? 

      - Luas persegi panjang =     ….? 

Jawab : K = 2 (p + l) 

            56 = 2 (4x + 3x) 

            56 = 2 .7x 

            56 = 14x 

               x = 14
56

 

                 = 4 

L = p. l 

   = 4.4 . 3.4 

   = 16 . 12 

   = 192 

 

c) Jawaban Nomor 3 

Diketahui :  

Panjang sisi-sisi segitiga adalah 3 bilangan bulat berurutan. 

Keliling segitiga =126 cm   

 

Ditanyakan :  

Panjang ketiga sisi segitiga = ……? 

Jawab = 
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x + x + 1+ x +2 = 126 

              3x + 3 = 126 

                    3x = 123 

                      x = 
3

123
 

                      x = 41 

jadi a = 41 

       b = 42 

       c = 43 

 

d) Jawaban Nomor 4 

Diketahui :  

Harga sepasang sepatu = 3 kali harga sepasang sandal. 

Harga 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal = Rp 220.000,00 

Ditanya :  

harga sepasang sepatu ……? 

Jawab : 

3 pasang sepatu + 2 pasang sandal = 220.000 

9x +  2x = 220.000 

       11x = 220.000 

           x = 20.000  

1 sepatu = 3 sandal  

              = 3. 20.000 

  = 60.000 

 

Transkrip Wawancara 

Keterangan : P : Peneliti 

S : Siswa 

 

P : “Ini nomor 1 menurutmu apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal ?”  
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S : “Yang diketahui berat berasnya x ton terus berat kacangnya 3x – 3 

ton, x nya 3, terus yang ditanyain berat keseluruhannya” 

P : “Berat keseluruhan itu berarti berat apa ?” 

S : “Berat beras ditambah berat kacang” 

P : “Terus nomor 2, yang diketahui apa de ?” 

S : “Yang diketahui panjang persegi panjang 4x, lebarnya 3x dan 

kelilingnya 56 cm” 

P : “Yang diketahui ?” 

S : “x dan luas persegi panjang” 

P : “Cara nyari x nya bagaimana de ?” 

S : “Di soal kan sudah diketahui kelilingnya 56 cm, trus keliling itu kan 

dua kali panjang ditambah lebar, jadi ya tinggal ngganti panjangnya 

4x lebarnya 3x” 

P :  “Terus nyari luasnya bagaimana ?” 

S : “ya tadi x nya kan sudah bisa dicari, jadi panjang dan lebarnya bisa 

dicari juga, terus tinggal masukin ke rumus luas persegi panjang”  

P : “Kalau nomor 3, yang diketahui apa de ?” 

S : “Panjang sisi-sisi segitiga adalah tiga bilangan berurutan, 

kelilingnya 126 cm”  

P : “Yang ditanyain ?” 

S : “Panjang ketiga sisi segitiga” 

P : “Terus, disoal ini kamu memisalkan x sebagai sisi pertama ya ?” 

S : “Iya” 

P : “Terus menurutmu bagaimana cara mencari panjang ketiga sisinya 

?” 

S : “Di soal kan sudah diketahui kelilingnya 126 cm, terus kelilingnya 

itu kan jumlah dari ketiga sisinya, jadi sisi-sisinya dijumlahin”  

P : “Terus bagaimana ?” 

S : “Sisi pertamanya kan x, sisi keduanya x + 1 dan sisi ketiganya x + 

2, kalau dijumlahin jadi 3x + 3, jadi 3x + 3 sama dengan 126 cm, 

terus berarti 3x = 123, jadi x nya sama dengan 41 cm” 
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P : “Terus sisi kedua dan sisi ketiganya ?” 

S : “Sisi keduanya jadi 42 cm dan sisi ketiganya 43 cm” 

P : “Kalau di nomor 4 yang diketahui apa de ?” 

S : “Yang diketahui harga sepasang sepatu = 3 kali harga sepasang 

sandal dan 

harga 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal = Rp 220.000,00” 

P : “Terus yang ditanyakan ?” 

S : “Harga sepasang sepatu” 

P : “Terus kamu memisalkan x sebagai sepasang sandal ya de” 

S : “Iya mba” 

P : “Terus selanjutnya bagaimana de ?” 

S : “Di soal kan sudah diketahui 3 pasang sepatu ditambah 2 pasang 

sandal adalah Rp. 220.000, terus harga sepasang sandalnya kan 

sama dengan 3 kali harga sepasang sandal, jadi 9x  +  2x = 11x = 

220.000, jadi x nya sama dengan 20.000” 

P : “Tapi di soal kan yang ditanyakan harga sepasang” 

S : “Harga sepasang sepatunya berarti 20.000 dikali 3, jadi 60.000” 

P : “Setelah selesai mengerjakan soal, kamu memeriksa jawabanmu 

lagi tidak dek ?” 

S : “Ya, tapi cuma dibaca sekilas, soalnya waktunya mepet” 

P : “Kalau kamu suka pelajaran matematika tidak de ?” 

S : “Ya, suka mba” 

P : “Koq suka kenapa de ?” 

S : “Gurunya mengajarnya enak mba” 

P : “Gurumu sering memberi latihan soal cerita tidak de ?” 

S : “Jarang mba” 

P : “Kalau diberi latihan soal, kamu kerjakan tidak de ?”  

S : “Ya dikerjakan mba” 

P : “Menurutmu, bagaimana langkah-langkah dalam mengerjakan soal 

cerita?” 

S : “Menulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, 
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kemudian mencari cara untuk mengerjakannya” 

P : “Kamu belajar matematikanya darimana de ?” 

S : “Dari buku paket dan LKS mba” 

 

 Proses berpikir subyek dalam mengerjakan soal nomor 1, dimulai 

dengan memahami maksud soal, kemudian menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan. Kemudian membuat rencana penyelesaian 

dengan menjumlahkan berat beras x ton dan berat kacang 3x - 3 ton. 

Selanjutnya subyek menyelesaikan rencana penyelesaian tersebut dengan 

mensubtitusikan x = 3, pada model matematika yang telah dibuat subyek. 

Subyek juga sudah mengoreksi dan mengembalikan ke bentuk semula 

yang ditanyakan di soal. Oleh karena itu, proses berpikir subyek sudah 

memasuki tahap 4, sesuai tahapan pemecahan masalah menurut Polya. 

 Pada nomor 2, proses berpikir subyek juga sudah memasuki tahap 

4, sesuai tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Subyek sudah bisa 

memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di soal. Kemudian 

subyek membuat renacana penyelesaian dengan mengaitkan unsur-unsur 

yang sudah diketahui di soal, yakni keliling, panjang dan lebar persegi 

panjang, sehingga subyek bisa mencari nilai x. Selajutnya subyek mencari 

luas persegi panjang dengan mensubtitusikan nilai x ke rumus luas persegi 

panjang. Dari wawancara dapat diketahui bahwa subyek sudah mengoreksi 

soal. 

 Proses berpikir subyek pada nomor 3, dimulai dengan memahami 

maksud soal kemudian menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan di soal. Selanjutnya subyek membuat model matematika 

dengan memisalkan x sebagai sisi pertama, kemudian mengaitkan keliling 

segitiga yang telah diketahui di soal dengan jumlah sisi-sisi segitiga, 

sehingga subyek bisa mencari sisi pertama, kedua dan ketiga. Subyek juga 

sudah mengoreksi soal. Oleh karena itu, proses berpikir subyek sudah 

mencapai tahap 4, sesuai tahapan pemecahan masalah menurut Polya. 
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 Pada soal nomor 4, proses berpikir subyek dimulai dengan 

memahami soal, kemudian menuliskan apa yang diketahuia dan apa yang 

ditanyakan dari soal. Selanjutnya, subyek membuat model matematika dari 

persamaan yang telah diketahui dari soal, kemudian menyelesaikannya 

dengan mensubtitusikan harga sepasang sepatu = 3 kali harga sepasang 

sandal. Subyek juga sudah mengoreksi soal yang telah diketahui. Oleh, 

karena itu proses berpikir subyek sudah mencapai tahap 4, sesuai tahapan 

pemecahan masalah menurut Polya.     

 Dari wawancara dapat diketahui bahwa subyek menyukai pelajaran 

matematika karena subyek karena merasa cara mengerjakan guru enak. 

Walau guru jarang memberikan latihan soal cerita, tapi subyek 

mengerjakan apabila diberi latihan soal. Subyek juga sudah memahami 

langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita secara umum. 

 

Pembahasan 

   

 Dari data hasil observasi, tes dan wawancara yang kemudian 

diinterpretasikan dan dianalisis hingga diperoleh informasi tentang proses 

berpikir masing-masing subyek sebagai berikut : 

 

1. Proses Berpikir Subyek 1 

 

a. Dari hasil analisis jawaban dan wawancara dapat diketahui bahwa 

proses berpikir subyek dalam mengerjakan soal ini baru memasuki 

proses memahami soal, namun demikian subyek juga masih belum 

bisa memahami maksud soal dengan baik. Hal itu terlihat dari 

ketidakmampuan subyek mengidentifikasikan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan dengan benar. Hal tersebut dikarenakan 

subyek masih merasa susah memahami kalimat soal. Bila 

dihubungkan dengan pemecahan masalah menurut Polya, subyek 

belum bisa mencapai tahapan pemecahan masalah sekalipun tahap 
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1. Oleh karena itu subyek juga tidak bisa melakukan tahap-tahap 

diatasnya. 

b. Karena proses berpikir subyek belum mencapai tahap 1, maka 

proses berpikir subyek juga belum bisa mencapai tahap 2, yakni 

membuat rencana penyelesaian. Di sisi lain, subyek juga belum 

bisa mengaitkan apa yang diketahui dengan konsep-konsep yang 

diperlukan, walaupun subyek sudah tahu rumus-rumus yang terkait 

dengan soal, seperti pada nomor 2, 3 dan 4. Konsep yang 

diperlukan dalam soal-soal yang diberikan ini antara lain tentang 

subtitusi dan keliling segitiga.   

c. Dari analisis jawaban dan hasil wawancara pada nomor 4, dapat 

diketahui bahwa subyek menuliskan angka-angka yang tidak jelas 

asalnya darimana. Selain itu, dari hasil analisis wawancara, subyek 

sendiri tidak tahu angka-angka tersebut asalnya darimana. Hal 

tersebut, dikarenakan sebetulnya subyek tidak memahami maksud 

soal, sehingga subyek hanya asal menjawab saja. 

d. Dari hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa guru 

jarang memberi latihan dan contoh soal cerita. Subyek juga jarang 

mengerjakan latihan soal yang ada di LKS. Hal ini mengakibatkan 

subyek mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerjakan 

soal bentuk cerita. Dari wawancara dapat diketahui bahwa subyek 

tidak begitu menyukai mata pelajaran matematika karena 

menganggap mata pelajaran matematika sulit. Walau guru 

menerangkan materi dengan jelas, tetapi apabila subyek diberi soal 

yang berbeda dengan yang diberikan, maka subyek merasa 

kesulitan. Dari hal tersebut, terlihat bahwa subyek tidak terbiasa 

menganalisis soal, sehingga untuk masalah baru atau masalah yang 

memerlukan penalaran subyek merasa kesulitan.  

 Dari hasil analisis jawaban dan wawancara, dapat diketahui bahwa 

proses berpikir subyek belum sampai tahap 1, sesuai tahapan 

pemecahan masalah menurut Polya. Hal tersebut terlihat dari 
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ketidakmampuan subyek dalam mengidentifikasikan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Dari hasil wawancara 

juga diketahui bahwa proses berpikir subyek yang belum bisa 

mencapai tahap 1, dikarenakan subyek masih kesulitan dalam 

memahami kalimat soal. Subyek masih kesulitan dalam memahami 

kalimat soal, karena subyek jarang diberi latihan dan contoh soal cerita 

oleh guru disamping subyek sendiri jarang mengerjakan latihan soal 

cerita yang ada. Karena proses berpikir subyek belum mencapai tahap 

1, maka proses berpikir subyek juga tidak bisa mencapai tahap 

selanjutnya, yakni menyusun rencana  penyelesaian dan melaksanakan 

rencana penyelesaian tersebut.   

 

 2. Proses Berpikir Subyek 2 

 

a. Berdasarkan hasil analisis jawaban dan wawancara subyek, dapat 

diketahui bahwa subyek sudah bisa mengidentifikasikan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan baik. Oleh karena itu, 

proses berpikir subyek sudah mencapai tahap 1, sesuai tahapan 

pemecahan masalah menurut Polya. 

b. Proses berpikir subyek sudah mencapai tahap 1 untuk semua soal 

yang diberikan. Tetapi untuk proses berpikir subyek selanjutnya 

berbeda-beda di tiap soalnya. Untuk soal nomor 1, proses berpikir 

subyek sudah mencapai tahap 2, yakni membuat rencana 

penyelesaian dan juga sudah bisa mencapai tahap 3, yakni 

menyelesaikan rencana yang telah dibuatnya dengan cara subtitusi. 

Dari jawaban subyek dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

untuk dapat mencapai proses berpikir tahap 3, subyek harus bisa 

memahami konsep-konsep yang diperlukan. Proses berpikir subyek 

pada nomor 2, baru memasuki tahap 2, dan belum bisa mencapai 

tahap 3. Hal itu disebabkan subyek belum bisa mengaitkan unsur-

unsur yang diketahui dalam soal dengan konsep dan rumus-rumus 
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yang diperlukan, walaupun subyek sudah paham tentang rumus-

rumus tersebut. Pada soal nomor 3, proses berpikir subyek belum 

memasuki tahap 2, karena pemahaman subyek tentang konsep 

keliling segitiga belum benar. Sedang pada soal nomor 4, proses 

berpikir subyek baru mencapai tahap 1.   

c. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

proses berpikir subyek mampu mencapai tahap 3, hanya untuk soal 

yang mudah. Semakin meningkat tingkat kesulitan soal, tahap 

berpikir yang mampu dicapai subyek juga menurun. Subyek sudah 

bisa memahami maksud semua soal yang diberikan, sehingga 

proses berpikir subyek sudah mencapai tahap 1. Akan tetapi untuk 

mencapai tahap selanjutnya, subyek harus bisa mengaitkan unsur-

unsur yang diketahui di soal, disamping juga harus menguasai 

konsep dan materi-materi pendukung yang diperlukan. 

d. Dari hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa guru 

jarang memberi latihan dan contoh soal cerita. Jika diberi latihan 

soal, subyek hanya mengerjakan yang subyek anggap mudah. Oleh 

karena itu, subyek hanya mampu mengerjakan soal yang mudah 

dan cenderung mengalami kesulitan jika diberi soal yang lebih 

sulit. Dari wawancara dapat diketahui bahwa sebenarnya subyek 

menyukai matematika karena merasa gurunya menyenangkan. 

Walau guru menerangkan materi dengan jelas, tetapi apabila 

subyek diberi soal yang berbeda dengan yang diberikan, maka 

subyek merasa kesulitan. Dari hal tersebut, terlihat bahwa subyek 

tidak terbiasa menganalisis soal, sehingga untuk masalah baru atau 

masalah yang memerlukan penalaran subyek merasa kesulitan.  

 Dari hasil analisis jawaban dan wawancara, dapat diketahui bahwa 

proses berpikir subyek sudah mencapai tahap 1, sesuai tahapan 

pemecahan masalah menurut Polya. Akan tetapi, proses berpikir 

subyek selanjutnya berbeda-beda untuk tiap soalnya. Semakin sulit 

soal yang diberikan, maka proses berpikir subyek makin menurun. 
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Subyek hanya mampu mengerjakan soal yang mudah dan cenderung 

mengalami kesulitan jika diberi soal yang lebih sulit. Hal tersebut 

disebabkan karena subyek tidak terbiasa menganalisis soal, sehingga 

untuk masalah baru atau masalah yang memerlukan penalaran subyek 

merasa kesulitan. Subyek tidak terbiasa menganalisis soal karena 

jarang diberi latihan dan contoh soal cerita oleh guru, disamping itu, 

subyek juga hanya mengerjakan latihan soal yang mudah.  

 

 

3. Proses Berpikir Subyek 3 

 

a. Berdasarkan hasil analisis jawaban dan wawancara subyek, dapat 

diketahui bahwa subyek sudah bisa mengidentifikasikan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan baik. Oleh karena itu, 

proses berpikir subyek sudah mencapai tahap 1, sesuai tahapan 

pemecahan masalah menurut Polya.  

b. Selanjutnya, proses berpikir subyek juga sudah memasuki tahap 2 

untuk semua soal yang diberikan, yakni membuat rencana 

penyelesaian.  Untuk soal nomor 1, proses berpikir subyek sudah 

mencapai tahap 3, yakni menyelesaikan rencana yang telah 

dibuatnya dengan cara subtitusi. Proses berpikir subyek pada 

nomor 2, baru memasuki tahap 2, dan belum bisa mencapai tahap 

3. Hal itu disebabkan subyek belum bisa mengaitkan unsur-unsur 

yang diketahui dalam soal dengan konsep dan rumus-rumus yang 

diperlukan, walaupun subyek sudah paham tentang rumus-rumus 

tersebut. 

c. Pada soal nomor 3 dan 4, proses berpikir subyek sudah mencapai 

tahap 2, namun selanjutnya subyek tidak tuntas dalam 

menyelesaikan soal, karena subyek hanya berpikir untuk mencari 

nilai x dan belum bisa berpikir lebih lanjut serta kurang cermat dan 

teliti tentang apa yang ditanyakan di soal. Oleh karena itu, pada 
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nomor 3 dan 4, proses berpikir subyek belum bisa mencapai tahap 

3. 

d. Subyek hanya mengerjakan soal yang dirasa bisa dikerjakan. Oleh 

karena itu, subyek hanya mampu mengerjakan soal secara tuntas 

jika diberikan soal yang mudah dan cenderung mengalami 

kesulitan jika diberi soal yang lebih sulit. Dari wawancara dapat 

diketahui bahwa subyek tidak begitu menyukai matematika. Walau 

guru menerangkan materi dengan jelas, tetapi apabila subyek diberi 

soal yang berbeda dengan yang diberikan, maka subyek merasa 

kesulitan. 

 Dari hasil analisis jawaban dan wawancara, dapat diketahui bahwa 

proses berpikir subyek sudah mencapai tahap 2. Proses berpikir subyek 

selanjutnya hanya mampu mencapai tahap 3 untuk soal nomor 1. 

Sedang untuk soal-soal yang lain, proses berpikir subyek secara tuntas 

baru mencapai tahap 2, dikarenakan kekurangcermatan subyek dalam 

menyelesaikan soal. Kekurangcermatan subyek dalam menyelesaikan 

soal ini dikarenakan subyek hanya mau mengerjakan latihan-latihan 

soal yang ia anggap bisa dikerjakan. Disamping, guru juga jarang 

memberikan latihan soal cerita. 

 

4. Proses Berpikir Subyek 4 

 

a. Berdasarkan wawancara subyek, dapat diketahui bahwa subyek 

memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal 

nomor 1, walau subyek tidak menuliskan pada jawabannya. Oleh 

karena itu, proses berpikir subyek pada nomor 1, sudah mencapai 

tahap 1, sesuai tahapan pemecahan masalah menurut Polya. 

Selanjutnya proses berpikir subyek pada nomor 1, sudah mencapai 

tahap 3, sesuai tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Tetapi 

proses berpikir subyek belum mencapai tahap 4, karena subyek 
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belum mengoreksi dan mengembalikan jawaban ke bentuk yang 

ditanyakan pada soal. 

b. Proses berpikir subyek pada nomor 2, dimulai dengan memahami 

maksud soal kemudian menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal. Selanjutnya, dari jawaban dan hasil 

wawancara terlihat bahwa subyek kurang sistematis dalam 

mengerjakan soal. Meskipun demikian, proses berpikir subyek 

sudah mencapai tahap 3, sesuai tahapan pemecahan masalah 

menurut Polya. 

c. Proses berpikir subyek dalam menyelesaikan soal nomor 3 dan 4 

dimulai dengan memahami maksud soal, kemudian membuat 

rencana penyelesain dan selanjutnya melaksanakan rencana 

penyelesaian tersebut. Oleh karena itu, proses berpikir subyek 

sudah mencapai tahap 3, sesuai tahapan pemecahan masalah 

menurut Polya. Akan tetapi, proses berpikir subyek belum 

mencapai tahap 4, karena subyek belum mengoreksi dan 

mengembalikan jawaban-jawaban subyek ke bentuk semula. 

d. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subyek menyukai 

mata pelajaran matematika. Disamping itu, subyek juga menyukai 

cara mengajar guru. Walau guru jarang memberikan latihan soal 

matematika, tapi subyek mengerjakan latihan soal yang diberikan. 

Selain itu, untuk bisa mengerjakan soal cerita, subyek terlebih 

dahulu harus mampu memahami soal dengan baik dan mengetahui 

rumus-rumus matematika yang akan dipergunakan dalam soal.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan proses berpikir 

subyek dalam menyelesaikan soal cerita dimulai dengan mencari 

informasi dengan membaca soal yang diberikan. Kemudian dilanjutkan 

dengan proses pengolahan informasi. Proses ini meliputi memahami 

masalah dan menyusun rencana penyelesaian yaitu menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan serta mencari hubungan 

antara informasi yang diperoleh dari soal dengan konsep-konsep yang 
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telah diterima sebelumnya. Dalam proses ini, subyek mengingat 

kembali konsep-konsep yang diperlukan. Jika subyek dapat 

menemukan hubungan antara informasi-informasi yang diperoleh serta 

berhasil menggali konsep-konsep yang diperlukan, maka subyek dapat 

membuat model matematika yang sesuai dengan maksud soal serta 

mencari cara yang akan digunakan untuk menyelesaikan model 

matematika yang telah dibuat subyek. Proses selanjutnya adalah 

pengambilan keputusan, yaitu melaksanakan rencana penyelesaian, 

dimulai dengan menentukan cara yang digunakan untuk 

menyelesaikan model matematika, dilanjutkan dengan menyelesaikan 

model matematika tersebut. 

 Bila dihubungkan dengan pemecahan masalah menurut Polya, 

kemampuan subyek nomor absen 6 dalam melakukan pemecahan 

masalah hampir merata pada masing-masing soal. Subyek sudah dapat 

melakukan tahap 1, karena subyek sudah dapat menentukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar. Kemudian subyek 

juga sudah dapat melakukan tahap 2, karena subyek sudah dapat 

membuat model matematika dengan baik. Subyek juga sudah dapat 

menyelesaikan model matematika tersebut dengan benar, sehingga 

dapat dikatakan subyek juga sudah melakukan tahap 3. Dari 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa subyek tidak melakukan tahap 

4, yaitu memeriksa kembali hasil jawaban subyek. 

5. Proses Berpikir Subyek 5 

 

a. Berdasarkan jawaban dan hasil wawancara subyek, dapat diketahui 

bahwa proses berpikir subyek merata pada tiap soal yang 

diberikan. Proses berpikir subyek dimulai dengan memahami 

maksud soal kemudian mengidentifikasi apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan. Selajutnya subyek membuat rencana 

penyelesaian dengan mengaitkan unsur-unsur dalam soal dengan 

konsep-konsep yang diperlukan. Kemudian subyek menyelesaikan 
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soal dengan melaksanakan rencana penyelesaian dengan 

melakukan operasi hitung aljabar.  

b. Apabila dihubungkan dengan tahapan pemecahan masalah menurut 

Polya,  proses berpikir subyek merata pada tiap soalnya. Dimana 

proses berpikir subyek dimulai dari tahap 1, yakni memahami 

maksud soal, kemudian tahap 2, yakni membuat rencana 

penyelesaian. Selanjutnya tahap 3, yakni melaksanakan rencana 

penyelesaian yang telah dibuat kemudian tahap 4, mengoreksi 

jawaban subyek serta mengembalikan jawaban subyek ke bentuk 

pertanyaan semula. 

c. Dari wawancara dapat diketahui bahwa subyek menyukai pelajaran 

matematika karena subyek karena merasa cara mengerjakan guru 

enak. Walau guru jarang memberikan latihan soal cerita, tapi 

subyek mengerjakan apabila diberi latihan soal. Subyek juga sudah 

memahami langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita 

secara umum. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 

berpikir subyek sudah mencapai tahap 4 untuk tiap soal yang 

diberikan. Untuk dapat mencapai tahap 4, sebelumnya proses berpikir 

subyek terlebih dahulu harus melalui tahap 1, tahap 2, selanjutnya 

tahap 3. Dari wawancara dapat diketahui bahwa subyek menyukai 

mata pelajaran matematika dan menyukai cara mengajar guru. Subyek 

juga mengerjakan latihan soal yang diberikan guru walau guru jarang 

memberikan latihan soal cerita. Subyek juga sudah memahami 

langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita. 
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BAB V 

F. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

  Berdasarkan kajian teori yang didukung oleh data hasil penelitian 

serta mengacu pada tujuan penelitian, akhirnya dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang telah 

dirumuskan. Adapun  kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Dalam menyelesaikan soal cerita pada materi operasi hitung bentuk 

aljabar pada penelitian ini, jawaban siswa dapat dikategorikan dalam 

lima tipe yang didasari tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Tipe 

I; yaitu jawaban siswa belum mencapai tahap 1. Tipe II; yaitu jawaban 

siswa dapat mengindikasikan bahwa siswa sudah dapat mencapai tahap 

1, yakni memahami masalah yang ditandai dengan kemampuan siswa 

mengidentifikasi masalah, dalam hal ini  kemampuan siswa menentukan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Tipe III;  yaitu 

jawaban siswa dapat mengindikasikan bahwa siswa sudah dapat 

mencapai tahap 2, yakni menyusun rencana penyelesaian dalam hal ini 

membuat model matematika sesuai dengan permasalahan yang 

dimaksudkan pada soal. Tipe IV; yaitu jawaban siswa dapat 

mengindikasikan bahwa siswa sudah dapat mencapai tahap 3, yakni 

melaksanakan rencana penyelesaian, dalam hal ini mengolah model 

matematika yang telah dibuat. Tipe V; yaitu jawaban siswa dapat 

mengindikasikan bahwa siswa sudah dapat mencapai tahap 4, yakni 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 109 

mengevaluasi langkah-langkah pengerjaan secara keseluruhan yang 

ditandai dengan pengembalian hasil penyelesaian masalah ke bentuk 

permasalahan semula. Dari hasil penelitian didapat bahwa dari 42 siswa 

kelas VII B SMP Negeri 6 Surakarta, tipe I sebanyak 8 siswa, tipe II 

sebanyak 15 siswa, tipe III sebanyak 9 siswa, tipe IV sebanyak 7 siswa 

dan tipe V sebanyak 3 siswa. Dari jawaban siswa tersebut dapat 

diketahui bahwa proses berpikir siswa paling banyak baru mencapai 

tahap I, yakni memahami masalah. Hal tersebut dikarenakan siswa 

belum bisa mengaitkan konsep yang telah dimiliki dengan unsur-unsur 

di soal menjadi sebuah model matematika, yang disebabkan siswa tidak 

terbiasa mengerjakan latihan soal cerita. Hal tersebut dikarenakan  

kualitas dan kuantitas latihan dan contoh soal cerita yang diberikan guru 

masih kurang.  

2. Proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

operasi hitung bentuk aljabar pada penelitian ini bersesuaian dengan 

tahap pemecahan masalah menurut Polya yang bersifat hierarkis. 

3. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses berpikir siswa dalam 

penelitian ini antara lain pemahaman siswa terhadap kalimat soal, 

penguasaan konsep yang dimiliki siswa tentang materi pendukung yang 

berkaitan dengan soal cerita, kualitas dan kuantitas soal cerita yang 

diberikan guru, ketelitian dan kecermatan siswa dalam membaca, 

memahami dan mengerjakan soal cerita.    

 

B. Implikasi 

 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses berpikir siswa 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi operasi hitung bentuk aljabar. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 

dengan materi operasi hitung bentuk aljabar merupakan proses berpikir yang 
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bersifat hierarkis, dimana untuk dapat mencapai tahapan berpikir tertentu, 

terlebih dahulu siswa harus bisa mencapai tahapan berpikir yang lebih 

rendah. Apabila siswa sudah bisa mencapai tahapan berpikir tertentu maka 

siswa tersebut dapat dipastikan juga sudah bisa mencpai tahapan berpikir 

yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya, apabila siswa belum bisa 

mencapai tahapan berpikir tertentu maka siswa tersebut belum dapat 

mencapai tahapan berpikir yang lebih tinggi. 

Dari hasil penelitian, dapat diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses berpikir siswa, antara lain pemahaman siswa terhadap 

kalimat soal, penguasaan konsep yang dimiliki siswa tentang materi 

pendukung yang berkaitan dengan soal cerita, kualitas dan kuantitas soal 

cerita yang diberikan guru, ketelitian dan kecermatan siswa dalam membaca, 

memahami dan mengerjakan soal cerita.  Berdasarkan hal tersebut, maka 

dapat dipikirkan lebih lanjut bagaimana melatih siswa untuk dapat 

menganalisis soal cerita sehingga dapat membantu siswa dalam memahami 

masalah dan menyelesaikannya. Selain itu, juga dapat dipertimbangkan 

untuk memberikan latihan dan contoh soal cerita yang memadai, karena hal 

tersebut berpengaruh pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-

soal cerita yang diberikan. Disamping itu, diperlukan pertimbangan pula 

tentang metode yang lebih sesuai untuk dipakai dalam mengajarkan materi 

operasi hitung bentuk aljabar yang berkaitan dengan soal cerita. 

Dengan mengetahui proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada materi operasi hitung bentuk aljabar, maka guru dapat 

mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan 

kemampuan siswa yang telah berhasil menyelesaikan soal cerita sekaligus 

menolong siswa yang mengalami kesulitan. 

C. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyarankan kepada  pembaca terutama para guru dan siswa yang 
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mengajarkan materi operasi hitung bentuk aljabar yang berkaitan dengan 

soal cerita, tentang beberapa hal sebagai berikut. 

1. Hendaknya siswa lebih banyak berlatih mengerjakan soal cerita secara 

mandiri baik yang diberikan guru maupun yang ada dalam buku 

panduan. 

2. Hendaknya guru memberikan metode yang sesuai untuk dipakai 

mengajarkan materi operasi hitung bentuk aljabar yang berkaitan dengan 

soal cerita dalam hal ini dapat dipertimbangkan untuk menggunakan 

metode driil karena bisa mengasah mengasah kemampuan siswa untuk 

memahami dan menyelesaikan masalah. 

3. Guru perlu mempertimbangkan untuk memberi latihan dan contoh soal 

cerita yang memadai dan bervariasi agar siswa terbiasa menghadapi soal 

bentuk cerita. 

4. Guru perlu menerangkan terlebih dahulu kepada siswa tentang tahap-

tahap berpikir dalam menyelesaikan soal cerita agar siswa dapat 

menyelesaikan soal cerita secara sistematis. 

5. Guru perlu memberikan motivasi kepada siswa untuk berlatih 

mengerjakan soal cerita agar siswa terbiasa menghadapi soal bentuk 

cerita. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA 

 

Bidang studi  : Matematika 

Materi   : Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

Kelas / Semester : VII / 1 

 

Aspek yang akan diamati: 

No Aspek yang diamati Indikator 

1. 

 

 

 

 

 

Perhatian siswa pada materi yang 

diajarkan guru. 

 

 

 

 

- Siswa fokus pada pelajaran yang 

diajarkan guru. 

- Siswa tidak melakukan kegiatan 

yang tidak berkaitan dengan 

pembelajaran.  

- Siswa tidak menulis terlebih 
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2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4.  

 

Keaktifan siswa dalam bertanya 

terkait dengan materi yang diajarkan 

guru. 

 

 

 

Keaktifn siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru. 

 

 

 

 

Aktifitas belajar siswa dengan 

teman sekelas. 

dahulu sebelum guru selesai 

menerangkan. 

- Siswa secara individu bertanya 

terkait dengan materi yang 

diberikan guru. 

- Siswa secara individu meminta 

penjelasan tentang materi yang 

diajarkan. 

- Siswa secara serempak / 

keseluruhan menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru 

- Siswa yang diberi pertanyaan 

secara individu menjawab dengan 

lancar dan benar. 

- Siswa saling bertanya tentng 

pelajaran yang diberikan guru. 

- Ada siswa yang melakukan 

kegiatan di luar pembelajaran 

seperti bercanda atau bercerita. 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI GURU MENGAJAR 

 

Nama Guru  : Suswanti S M, A. Md 

Bidang studi  : Matematika 

Materi   : Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

Kelas / Semester : VII / 1 

 

Komponen yang Diamati Indikator 

A Penguasaan bahan pelajaran a. Guru membacakan atau menyalin dari buku sumber 
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1. Isi bahan pelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sistematika bahan yang 

diadakan guru 

 

 

 

 

 

 

3. Pemberian contoh soal 

dan pengerjaannya. 

 

 

 

 

B. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Metode mengajar 

 

 

atau menyuruh siswa membaca atau menyalin 

sendiri. 

b. Guru membacakan bahan atau menyuruh siswa 

membacanya kemudian guru menjelaskan materi  

berdasar sumber tersebut. 

c. Guru menjelaskan secara lisan bahan yang akan 

diajarkan dengan sesekali melihat buku sumber 

untuk mengecek kebenarannya. 

d. Guru menjelaskan secara lisan dengan jelas dan 

mantap, kemudian menuliskan apa–apa yang 

dianggap penting tanpa melihat buku atau sumber 

lain. 

a. Pokok–pokok bahan pelajaran yang akan diajarkan 

dinyatakan secara lisan maupun tertulis tanpa 

melihat buku atau sumber lain. 

b. Pokok–pokok bahan pelajaran yang akan diajarkan 

dinyatakan secara lisan maupun tertulis dengan 

melihat. 

c. Pokok–pokok bahan pelajaran yang akan diajarkan 

tidak diyatakan baik secara lisan maupun tertulis. 

a. Materi pengajaran Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

hanya dibahas oleh guru dalam bentuk contoh-

contoh. 

b. Penyajian materi pengajaran Operasi Hitung Bentuk 

Aljabar dibahas secara luas beserta contoh–

contohnya. 

 

a. Metode ceramah saja. 

b. Metode ceramah saja dan tanya jawab sekaligus 

bergantian. 
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2. Kegiatan guru selama 

mengajar 

 

 

 

3. Kesimpulan pelajaran 

 

 

 

 

C. PENILAIAN 

1. Pelaksanaan penilaian 

 

 

 

 

 

 

2. Tindak lanjut 

 

c. Metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi 

pemberian tugas secara bergantian. 

d. Metode lain. 

a. Banyak memberi informasi kepada siswa secara 

lisan.  

b. Siswa lebih aktif melakukan kegiatan dibanding 

guru. 

c. Kegiatan guru dan siswa seimbang. 

a. Guru membuat kesimpulan dan siswa menulis pada 

buku masing–masing. 

b. Guru beserta siswa mencoba menyimpulkan 

pelajaran, guru menulis di papan tulis, sedang siswa 

menyalin. 

 

a. Bertanya pada siswa pada saat pelajaran berlangsung 

dan menyuruh beberapa siswa  untuk menyelesaikan 

beberapa persoalan yang diberikan guru saat itu 

juga. 

b. Bertanya kepada siswa pada akhir pelajaran. 

c. Hanya bertanya kepada siswa secara umum untuk 

menanyakan kejelasan siswa. 

a. Terhadap pelajaran atau pertanyaan yang belum 

dipahami, guru menjelaskan kembali bahan tersebut. 

b. Guru memberikan tugas kepada siswa berkenaan 

dengan pelajaran yang telah diberikan untuk 

dikerjakan diluar jam pelajaran. 

c. Terhadap pertanyaan yang dijawab siswa, guru 

menjelaskan kembali bahan pelajaran sebelumnya. 

d. Setelah kepada siswa pada akhir pertanyaan, guru 

tidak menjelaskan apa yang berkenaan dengan bahan 
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yang tidak dipahami  siswa. 
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Lampiran 4        

SOAL CERITA 
MATERI OPERASI HITUNG BENTUK ALJABAR 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII B / I 

Hari / Tanggal : Selasa / 25 September 2007 

Waktu : 60 menit 

 

Petunjuk Mengerjakan Tes : 

a. Tulis nama, nomor urut dan kelas pada lembar jawab yang telah tersedia ! 

b. Bacalah soal dengan teliti ! 

c. Dalam menjawab soal, tulislah apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan beserta kalimat jawabnya ! 

d. Dilarang membuka catatan dan bekerjasama dengan siswa lain ! 

 

1. Sebuah truk memuat x ton beras dan (3x – 3) ton kacang. Jika x = 3, 

hitunglah berat seluruh muatan truk ! 

 

2. Panjang suatu persegi panjang adalah 4x cm dan lebarnya 3x cm. Jika 

kelilingnya 56 cm, tentukan x dan luas persegi panjang tersebut ! 

 

 

3. Panjang sisi- sisi suatu segitiga adalah 3 bilangan bulat berurutan. Jika 

keliling segitiga itu 126 cm, tentukan panjang ketiga sisi-sisi itu ! 

 

4. Harga sepasang sepatu adalah 3 kali harga sepasang sandal. Harga 3 

pasang sepatu dan 2 pasang sandal adalah Rp 220.000,00. Tentukan harga 

sepasang sepatu ! 
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