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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian ini adalah diperolehnya informasi untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa selama proses karantina 

yang disebabkan oleh COVID-19 dengan strategi pembelajaran yang 

digunakan adalah pembelajaran jarak jauh, dilihat dari pentingnya 

kemampuan pemecahan masalah di sekolah khususnya dalam pelajaran 

matematika. Penelitian ini dilakukan di SMP IT Al-Atiqiyah Kabupaten 

Sukabumi. Strategi pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu strategi 

yang digunakan selama masa pandemi, dengan menggunakan berbagai 

aplikasi yang memadai untuk memudahkan proses pembelajaran jarak 

jauh. Salah satu aplikasi yang digunakan dapat berupa aplikasi zoom, 

google clasroom, dan lainnya. Adapun target pembelajaran di abad 21 ini 

yaitu menjadikan siswa yang kritis, inovatif, kolaboratif dan komunikatif. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data dengan metode Miles dan 

Huberman yang berupa reduksi data, penyajian data dan menarik 

kesimpulan. 

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data hasil 

reduksi dalam bentuk naratif berupa deskripsi dari hasil jawaban siswa. 

Data tersebut di artikan dan diberikan penilaian untuk merencanakan 

tindakan lebih lanjut yang dipadukan dengan hasil wawancara. Selanjutnya 

pada penarikan kesimpulan diikuti dengan pengecekan keabsahan hasil 

analisis atau tafsiran data dengan melakukan triangulasi data dari hasil tes 

jawaban siswa dengan hasil wawancara, diskusi dengan teman sebagai 

mitra peneliti, meninjau ulang catatan lapangan dan memikirkan kembali 

bagian-bagian tulisan yang penting.  
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1. Pelaksanaan penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMP IT Al-Atiqiyah kelas 7 

sebanyak 20 orang siswa, dilakukan sebanyak satu kali pertemuan 

untuk memberikan tes kemampuan pemecahan masalah dan 

wawancara kepada siswa terpilih. 

 

2. Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah  

Deskripsi hasil kemampuan pemecahan masalah diperoleh 

berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

wawancara. Tes dilakukan menggunakan 4 soal berbentuk uraian pada 

materi Segi empat. Dari hasil uji coba instrumen diperoleh 4 soal yang 

telah divalidasi dan dinyatakan valid dan digunakan dalam penelitian. 

Tes dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Juli 2020 yang dilakukan secara 

individu dan di awasi oleh peneliti secara langsung. Setelah dilakukan 

tes kemampuan pemecahan masalah, peneliti melakukan analisis 

terhadap hasil  tes kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan 

indikator kemampuan pemecahan masalah, peneliti membuat 

pedoman penskoran untuk mengklasifikasikan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Tingkat kemampuan pemecahan masalah 

siswa dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 Tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa 

No Nilai Kriteria Jumlah 

Siswa 

Presentase 

1 80-100 Sangat Tinggi - - 

2 66-79 Tinggi - - 

3 56-65 Cukup 15 75% 

4 40-55 Rendah 5 25% 

5 30-39 Sangat Rendah - - 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kemampuan pemecahan 

masalah dengan metode pembelajaran jarak jauh adalah: belum ada 

siswa yang mencapai interval 80-100 dengan kriteria sangat tinggi dan 
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interval 66-79 dengan kriteria tinggi, jumlah siswa yang memperoleh 

kriteria cukup dengan interval 56-65 sebanyak 15 orang atau sebesar 

75%, jumlah siswa yang memperoleh kriteria rendah dengan interval 

40-55 sebanyak 5 orang atau sebesar 25% dan tidak ada siswa yang 

memperoleh kriteria sangat rendah dengan interval 30-39. Berikut 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam bentuk 

histogram.  

 

 

Gambar 4.1 Histogram Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tidak ada yang 

mencapai kriteria sangat tinggi dan tinggi, 15 orang mencapai kriteria 

cukup, 5 orang mencapai kriteria rendah dan tidak ada yang mendapat 

kriteria sangat rendah.   

 

3. Deskripsi hasil penelitian dalam setiap indikator  

Perlu diadakan analisis secara mendalam untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Dalam penelitian ini 

dilakukan dua kali analisis yaitu dengan menggunakan tes secara 

tertulis dan wawancara yang mendalam kepada subjek yang dipilih 
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untuk mewakili setiap kemampuan pemecahan masalah dengan 

kriteria cukup dan rendah dan untuk mengetahui kendala yang 

terdapat ketika proses pembelajaran PJJ berlangsung. Analisis yang 

digunakan dengan menggunakan prosedur Polya. Berdasarkan hasil di 

atas terdapat 15 siswa dengan kategori cukup, maka kan dipilih subjek 

wawancara yang sesuai untuk mewakili 15 siswa dengan kriteria 

cukup. Selama wawancara subjek akan diajukan beberapa pertanyaan 

mengenai hasil tes tertulis yang telah subjek berikan yang kemudian 

akan dianalisis. Wawancara ini bertujuan untuk melihat tingkat 

kesulitan siswa selama proses pengerjaan soal kemampuan pemecahan 

masalah dan melakukan triangulasi data terhadap hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah.  

Dalam pemilihan subjek peneliti menggunakan purposive 

sampling,  pemilihan sampel dengan purposive sampling bukan hanya 

bertujuan memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang 

nantinya dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya untuk merinci 

kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik, maka 

dipilih sebanyak 2 subjek penelitian yaitu berdasarkan 

pengelompokan hasil tes tertulis pada setiap kategori. 

Subjek diberikan kode sesuai dengan nomor urut siswa, yaitu R-1, R-

2, R-3 dst. Subjek yang terpilih untuk mewakili setiap kategori adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Siswa yang Mewakili Setiap Indikator 

Kode Kriteria 

R-6 Cukup 

R-4 Rendah 

 

a. Deskripsi kemampuan pemecahan masalah kriteria cukup 

Sebanyak 75% siswa yang mendapat kriteria cukup dalam 

kemampuan memecahkan masalah, R-6 dipilih untuk mewakili 15 

orang siswa yang mendapat dengan kriteria cukup setelah 

menjawab soal kemampuan pemecahan masalah, berikut akan 
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dianalisis hasil tes tertulis dan wawancara yang telah dilakukan 

pada subjek. Diharapkan subjek dapat memenuhi semua indikator 

dalam memecahkan masalah diantaranya memahami masalah, 

menyusun rancangan, melaksanakan rancangan dan memeriksa 

hasil kembali. Berikut analisis hasil tes tertulis dan wawancara 

pada subjek R-6. 

Analisis soal nomor 1: 

 

Gambar 4.2 Lembar jawaban nomor 1  

Dari gambar di atas subjek dapat mencapai tahapan 

memahami masalah, menyusun rancangan, melaksanakan 

rancangan sedangkan subjek tidak melaksanakan tahapan 

memeriksa hasil. Berikut pencapaian subjek yang dalam 

menyelesaikan soal nomor 1.  

1) Tahapan memahami masalah 

Dalam memahami masalah subjek R-6 tidak memberikan 

informasi yang terdapat dalam soal, akan tetapi ketika 

melakukan wawancara dengan subjek R-6, subjek dapat 

menjelaskan dengan baik mengenai informasi yang terdapat 

dalam soal. Subjek tidak memberikan informasi mengenai soal 

dikarenakan lupa dan sudah terbiasa mengisi soal langsung 

pada jawabannya saja tidak dilengkapi dengan yang diketahui 

dan ditanya. Dalam hal ini R-6 dapat dinyatakan sudah 

mencapai tahap memahami masalah dalam soal nomor satu. 
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2) Tahapan menyusun rancangan  

Dalam tahap menyusun rancangan subjek R-6 dapat 

melaksanakan dengan baik, hal ini dapat diketahui dalam 

gambar ketika subjek menuliskan rumus yang akan digunakan 

dan menghubungkan apa yang dibutuhkan untuk menjawab 

soal nomor satu. Dalam hal ini R-6 dapat dinyatakan sudah 

mencapai tahapan menyusun rancangan dengan baik. 

3) Tahapan melaksanakan rancangan  

Dalam tahap melaksanakan rancangan, subjek R-6 dapat 

melaksanakan dengan baik dan tepat, karena subjek dapat 

menyelesaikan rancangan dengan menemukan hasil yang 

benar dengan cara sendiri. Dalam hal ini subjek R-6 sudah 

mencapai tahapan melaksanakan rancangan dengan baik.  

4) Tahapan memeriksa hasil kembali  

Dalam tahapan memeriksa hasil kembali, subjek R-6 belum 

terlaksana dengan baik karena subjek tidak memberikan hasil 

berupa kesimpulan dari rancangan telah diselesaikan, tidak 

melaksanakan kritisasi di akhir jawaban dan tidak memberikan 

kesimpulan atas hasil yang di dapat.  

Analisis yang dilaksanakan pada subjek R-6 menunjukkan 

bahwa subjek dapat mencapai tahapan memahami masalah, 

menyusun rancangan dan melaksanakan rancangan akan tetapi 

subjek belum mencapai tahap memeriksa hasil kembali karena 

indikator tersebut tidak muncul dalam lembar jawaban subjek R-

6. 

Triagulasi data dilakukan untuk memverifikasi data 

kemampuan pemecahan masalah melalui tes tertulis dan 

wawancara lalu hasil tersebut dikumpulkan dan ditarik 

kesimpulan. Triangulasi data tentang deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah subjek dapat dilihat pada kutipan wawancara 

berikut:  
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Wanwancara R-6 nomor 1: 

P: Assalamu’alaikum wr.wb  

R-6 : Wa’alaikumsalam wr.wb 

P : nak, jadi kamu terpilih untuk melakukan wawancara dan 

mewakili teman-teman kamu, apakah bersedia? 

R-6 : iya bu, bersedia 

P : Oke, wawancaranya kita mulai ya. 

R-6 : iya bu  

P : coba, sekarang bacakan terlebih dahulu soal nomor 1 

R-6 : Kebun Pak Darman berbentuk persegi yang di sekelilingnya 

ditanami 16 pohon berjarak 3 m antar pohon. Berapakah keliling 

dan luas kebun Pak Darman? 

P : nah dari soal tersebut apa yang diketahui? 

R-6 : yang diketahui kebun berbentuk persegi, dikelilingnya ada 

16 pohon, jaraknya 3 m. 

P : lalu apa yang ditanyakan? 

R-6 : keliling dan luas dari kebun 

P : nah sekarang lihat lembar jawaban kamu, apakah ada 

informasi mengenai yang diketahui dan ditanyakan? 

R-6 : tidak bu 

P : kenapa tidak ada? 

R-6 : soalnya lupa bu, udah biasa ngisi langsung ke jawabannya 

bu. 

P : oke, tapi kamu faham maksud dari soal? 

R-6 : faham bu  

P : nah langkah selanjutnya untuk menjawab soal ini 

bagaimana? 

R-6 : langkah selajutnya tinggal masukan angka nya kedalam 

rumus keliling dan rumus luas bu 

P : coba rumus keliling dan rumus luas itu yang mana? 

R-6 : Rumus keliling 4 x S bu rumus luas S x S  
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P : S itu apa? 

R-6 : sisi dari persegi bu, karena dalam soal kan kebunnya 

berbentuk persegi  

P : Selain rumus keliling 4 x S dan luas S x S ada lagi bentuk lain 

tidak? 

R-6 : ada bu keliling S + S + S + S dan dan luas S kuadrat bu  

P : dalam lembar jawaban ini ada 4 x S sama dengan 4 x 12, 

angka 12 ini di dapat dari mana? 

R-6 : dari sisi persegi nya bu, karena 1 sisi itu 3 di kali 4 sama 

dengan 12, jadi sisi nya 12 tinggal di masukan ke rumus jadi 4 x 

12  

P : lalu kenapa sisi nya harus 3 dikalikan 4? 

R-6 : karena ada di kebun tadi bu, kan ada 16 pohon jaraknya 3 

m tiap pohon, karena kebunnya berbentuk persegi berarti kan ada 

4 sisi, tinggal di bagi 16 pohon dibagi 4 sisi, hasilnya 4. Hasil 4 

ini dikalikan dengn 3, 3 nya di dapat dari jarak antar pohon jadi 

sisi tiap persegi nya 12. 

P : Jadi kelilingnya berapa ? 

R-6 : 4 di kali 12 jadi 48 bu  

P : Kalau luasnya kenapa 12 x 12? 

R-6 : karena udah diketahui sisinya 12, jadi tinggal di masukan 

ke dalam rumus jadi 12 kali 12 hasilnya 144. 

P : Jadi hasilnya berapa? 

R-6 : kelilingnya 48m dan luasnya 144m  

P : menurut kamu jawaban ini sudah benar? 

R-6 : sudah bu  

P : apakah ada cara lain untuk mengerjakan soal nomor 1 ? 

R-6 : gatau bu.  

 Berdasarkan wawancara di atas, dapat menjadi triangulasi 

data terhadap lembar jawaban subjek, di mana subjek R-6 mampu 

menjelaskan dengan baik mengenai informasi yang ada dalam 
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soal baik yang ditanya maupun yang diketahui meskipun subjek 

tidak menuliskannya dalam lembar jawaban, subjek juga mampu 

menyusun rancangan yang sesuai dengan kebutuhan dalam soal 

yang ditanyakan dan mampu melaksanakan rancangan dengan 

baik dan sesuai urutan dalam pengerjaan sehingga dapat 

menyelesaikan soal dengan jawaban yang benar. Subjek juga 

mampu memahami masalah yang terdapat dalam soal dengan baik 

akan tetapi subjek tidak melaksanakan tahapan memeriksa hasil 

kembali pada akhir jawaban dengan tidak memberikan 

kesimpulan di akhir jawaban. 

 

Analisis soal nomor 2 

 

Gambar 4.3 Lembar jawaban nomor 2 

Dari gambar di atas subjek dapat mencapai tahapan 

memahami masalah, menyusun rancangan, melaksanakan 

rancangan sedangkan subjek tidak melaksanakan tahapan 

memeriksa hasil. Berikut pencapaian subjek yang dalam 

menyelesaikan soal nomor 2.  

1) Tahapan memahami masalah  

Dalam tahapan memahami masalah pada soal nomor 2, subjek 

menuliskan yang diketahui tapi tidak menuliskan yang 

ditanyakan, dan subjek dapat memahami masalah yang 

terdapat dalam soal dengan menuliskan soal ke dalam model 
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matematika, sehingga subjek dapat mencapai tahapan 

memahami masalah pada soal nomor 2.  

2) Tahapan menyusun rancangan  

Dalam tahapan menyusun rancangan, subjek dapat 

melaksanakannya dengan baik, yaitu dengan menyelesaikan 

terlebih dahulu informasi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan masalah. 

3) Tahapan melaksanakan rancangan  

Dalam tahapan melaksanakan rancangan, subjek dapat 

melaksanakannya dengan baik, yaitu dengan melaksanakan 

perhitungan dengan benar dan tepat, tetapi subjek tidak 

memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

4) Tahapan memeriksa hasil  

Dalam tahapan melaksanakan rancangan, subjek belum dapat 

melaksanakannya dengan baik, karena subjek tidak 

memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan 

dan subjek tidak memberikan kesimpulan mengenai hasil yang 

didapat. 

Analisis yang dilaksanakan pada subjek R-6 menunjukkan 

bahwa subjek dapat mencapai tahapan memahami masalah, 

menyusun rancangan dan melaksanakan rancangan akan tetapi 

subjek belum mencapai tahap memeriksa hasil kembali karena 

indikator tersebut tidak muncul dalam lembar jawaban subjek R-

6. 

Triagulasi data dilakukan untuk memverifikasi data 

kemampuan pemecahan masalah melalui tes tertulis dan 

wawancara lalu hasil tersebut dikumpulkan dan ditarik 

kesimpulan. Triangulasi data tentang deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah subjek dapat dilihat pada kutipan wawancara 

berikut: 
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Wawancara R-6 soal nomor 2 

P : Sekarang kita lanjut nomor 2 ya. 

R-6 : Iya bu  

P : coba bacakan kembali soal nomor 2! 

R-6 : Jika panjang sebuah persegi panjang bertambah 2/3 kali 

panjang semula dan lebarnya berkurang ½ kali lebar semula, 

maka tentukan rasio luas persegi panjang baru terhadap luas 

persegi panjang awal! 

P : dari soal apa yang diketahui? 

R-6 : Panjang persegi yang bertambah 2/3 kali, dan lebar yang 

berkurang ½ kali  

P : apa yang ditanyakan?  

R-6 : rasio persegi panjang baru dengan persegi panjang awal 

nya bu  

P : Rasio itu apa? 

R-6 : sama seperti perbandingan bu 

P : coba lihat lembar jawaban, disitu ditulis p = p + 2/3 p dan l = 

l + ½ l, maksudnya apa ? 

R-6 : p = p + 2/3 p itu dari soal bu, p itu panjang awal, 2/3 p 

artinya 2/3 dari panjang semula. Lalu di tambah karena kan di 

soalnya bertambah, jadi p + 2/3 p kalau di jeumlahkan jadi 5/3 p. 

Yang l juga sama bu, kaya yang p. 

P : Lalu untuk mencari rasio itu sendiri menggunakan rumus 

apa? 

R-6 : rumus luas persegi panjang bu 

P : rumusnya apa?  

R-6 : L = p x l  

P : lalu langkah selanjutnya? 

R-6 : tinggal d masukan ke rumus bu, kan tadi p nya 5/3 p dan l 

nya 3/2 l jadi tinggal dikali 5/3 x 3/2 hasilnya 15/6. 
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P : Lalu rasio nya berapa? Katanya tadi yang di cari 

perbandingan? 

R-6 : oiya bu, gak di isi. 

P : Coba kira-kira rasionya berapa? 

R-6 : 15/6 berbanding... gatau bu  

 Berdasarkan wawancara di atas, dapat menjadi triangulasi 

data terhadap lembar jawaban, subjek mampu menjelaskan 

dengan baik masalah yang diberikan dengan soal dan mampu 

memberikan informasi yang terdapat dalam soal, subjek juga 

merancang penyelesaian dengan baik, tapi tidak melaksanakan 

rancangannya dengan sesuai hal ini dikarenakan subjek hanya 

mencari penyelesaian terkait hasil perbandingan persegi panjang 

baru, tapi tidak memberikan hasil mengenai persegi panjang 

semula. Sehingga subjek hanya menuliskan hasil persegi panjang 

baru tanpa memberikan hasil yang dipertanyakan dalam soal 

berupa rasio dari persegi panjang baru dengan persegi panjang 

awal. Subjek juga tidak melaksanakan tahapan memeriksa hasil 

dengan tidak memberikan kesimpulan di akhir jawaban. 

 

Analisis soal nomor 3 

 

Gambar 4.4 Lembar jawaban soal nomor 3 

 Dalam soal nomor 3, subjek belum mampu untuk 

menyelesaikan masalah yang terdapat dalam soal nomor 3, hal ini 

dikarenakan subjek belum mencapai pada tahapan memahami 

masalah, tahapan menyusun rancangan, tahapan melaksanakan 
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rancangan dan subjek tidak melaksanakan tahapan memeriksa 

hasil. Berikut pencapaian subjek pada soal nomor 3.  

1) Tahapan memahami masalah  

Pada soal nomor 3, subjek belum mencapai tahapan 

memahami masalah karena subjek tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dan subjek tidak memahami 

masalah yang diberikan dalam soal. 

2) Tahapan menyusun rancangan  

Dalam tahapan menyusun rancangan, subjek memberikan 

susunan rancangan yang mengacu pada jawaban dan hasil 

yang salah, sehingga subjek belum mencapai pada tahap 

menyusun rancangan. 

3) Tahapan melaksanakan rancangan  

Dalam tahapan melaksanakan rancangan, subjek memberikan 

penyelesaian dengan pelaksanaan penyelesaian dengan 

mengacu pada jawaban yang salah.  

4) Tahapan memeriksa hasil  

Dalam tahapan memeriksa hasil, subjek tidak memberikan 

keterangan atau hasil yang didapat pada saat melaksanakan 

rancangan dan juga tidak memberikan kesimpulan mengenai 

hasil yang di dapat.  

Analisis yang dilaksanakan pada subjek R-6 menunjukkan 

bahwa subjek tidak dapat mencapai tahapan memahami masalah, 

menyusun rancangan, melaksanakan rancangan dan memeriksa 

hasil kembali. 

Triagulasi data dilakukan untuk memverifikasi data 

kemampuan pemecahan masalah melalui tes tertulis dan 

wawancara lalu hasil tersebut dikumpulkan dan ditarik 

kesimpulan. Triangulasi data tentang deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah subjek dapat dilihat pada kutipan wawancara 

berikut: 
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Wawancara R-6 soal nomor 3 

P : Sekarang lanjut nomor 3 ya 

R-6 : Baik bu  

P : coba bacakan soal nomor 3! 

R-6 : Luas daerah A= 16 cm
2
, luas daerah B= 40 cm

2
 dan luas 

daerah C = 24 cm
2
. Jika A merupakan persegi maka luas daerah 

D adalah ... 

 

 

 

P : Dari soal apa yang diketahui? 

R-6 : Luas A 16 cm persegi, B 40 cm persegi, C 24 cm persegi.  

P : lalu apa yang ditanyakan?  

R-6 : luas D  

P : dari gambar di soal itu gabungan dari gambar apa saja? 

R-6 : persegi sama persegi panjang  

P : yang persegi huruf apa saja ? 

R-6 : A dan D  

P : kalau yang persegi panjang?  

R-6 : B sama C 

P : untuk menyelesaikan soal ini kira-kira pakai rumus apa?  

R-6 : luas persegi panjang  

P : lalu kenapa disini rumusnya a + b = c + d? sedangkan luas 

persegi panjang itu p x  l bukan p + l ?  

R-6 : ini kan penjumlahan dari bangun yang A dan B, C dan D.  

P : coba dilihat gambarnya,  yang A bentuknya apa? 

R-6 : persegi  

P : Kalau yang B ? 

R-6 : persegi panjang ?  

P : apakah bangun persegi panjang dan persegi yang sudah 

diketahui luas nya bisa di jumlahkan? 

A 

C 

B 

D 
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R-6 : kayanya bisa bu  

P : Lalu kenapa tidak bangun A saja ditambah bangun C? 

R-6 : gatau bu 

P : kamu faham gak maksud dari soal ini? 

R-6 : faham bu, harus mencari luas bangun D  

P : kamu sudah yakin jawaban ini benar? 

R-6 : gatau bu.  

P : kira-kira ada penyelesaian lain gak selain jawaban kamu 

yang ini? 

R-6 : gatau bu.  

 Berdasarkan wawancara di atas, dapat menjadi triangulasi 

data terhadap lembar jawaban. Subjek hanya mampu menjelaskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan tapi tidak memahami konsep 

yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 

Begitupun rancangan yang disusun menggunakan rumus yang 

salah sehingga rancangan yang dilaksanakan menghasilkan 

jawaban yang salah. Dengan demikian subjek R-6 belum mampu 

untuk memecahkan masalah pada soal nomor 3.  

 

Analisis soal nomor 4 

 

Gambar 4.5 Lembar jawaban soal nomor 4 

Dari gambar di atas subjek dapat mencapai tahapan 

memahami masalah, menyusun rancangan, melaksanakan 

Memahami 

Masalah  

Menyusun 

Rancangan 

Melaksanakan 

Rancangan 
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rancangan sedangkan subjek tidak melaksanakan tahapan 

memeriksa hasil. Berikut pencapaian subjek yang dalam 

menyelesaikan soal nomor 4.  

1) Tahapan memahami masalah  

Dalam tahapan memahami masalah pada soal nomor 4, 

subjek memberikan informasi mengenai apa yang diketahui 

tapi tidak menuliskan yang ditanyakan, dan subjek dapat 

memahami masalah yang terdapat dalam soal dengan 

menuliskan hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

masalah yang terdapat dalam soal. Sehingga subjek dapat 

mencapai tahapan memahami masalah pada soal nomor 2.  

2) Tahapan menyusun rancangan  

Dalam tahapan menyusun rancangan, subjek dapat 

melaksanakannya dengan baik, yaitu dengan menyelesaikan 

terlebih dahulu informasi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan masalah. 

3) Tahapan melaksanakan rancangan  

Dalam tahapan melaksanakan rancangan, subjek dapat 

melaksanakannya dengan baik, yaitu dengan melaksanakan 

perhitungan dengan benar dan tepat, dan subjek memberikan 

jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

4) Tahapan memeriksa hasil  

Dalam tahapan melaksanakan rancangan, subjek dapat 

melaksanakannya dengan baik, karena subjek dapat 

memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang 

ditanyakan akan tetapi subjek tidak memberikan kesimpulan 

mengenai hasil yang didapat. 

Analisis yang dilaksanakan pada subjek R-6 menunjukkan 

bahwa subjek dapat mencapai tahapan memahami masalah, 

menyusun rancangan dan melaksanakan rancangan akan tetapi 

subjek belum mencapai tahap memeriksa hasil kembali karena 
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indikator tersebut tidak muncul dalam lembar jawaban subjek R-

6. 

Triagulasi data dilakukan untuk memverifikasi data 

kemampuan pemecahan masalah melalui tes tertulis dan 

wawancara lalu hasil tersebut dikumpulkan dan ditarik 

kesimpulan. Triangulasi data tentang deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah subjek dapat dilihat pada kutipan wawancara 

berikut: 

Wawancara R-6 soal nomor 4  

P : sekarang kita lanjut nomor 4 ya? 

R-6 : baik bu  

P : coba bacakan soal nomor 4 

R-6 : Dari gambar diatas, terdapat 2 persegi yaitu persegi kecil 

yang berwarna putih dan persegi besar yang merupakan 

gabungan dari persegi putih dan daerah yang berwarna biru. 

Keliling persegi kecil sebesar 72 cm, luas daerah yang berwarna 

biru adalah 160 cm
2
. Tentukan keliling persegi besar! 

 

 

 

P : Dari soal diatas informasi apa yang kamu dapat? 

R-6 : Ada 2 persegi, persegi kecil dan bersegi besar, persegi kecil 

kelilingnya 72 cm. Persegi besar 160 cm 

P : Yang ditanyakan dari soal di atas apa? 

R-6 : keliling persegi besar  

P : Persegi besar itu yang mana?  

R-6 : gabungan dari persegi yg di tengah sama yang biru 

P : cara untuk mencar keliling persegi besar bagaimana? 

R-6 : dengan mencari sisi dari dari persegi kecil  

P : cara mencarinya bagaimana? 
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R-6 : dari keliling persegi kecil kan nilainya 72 cm, karena dia 

persegi maka sisi nya ada 4, jadi tinggal di bagi 72 dibagi 4 

hasilnya 18.  

P : setelah kita tau sisinya 18 cm, lalu langkah selanjutnya 

bagaimana? 

R-6 : dicari luasnya karena luas persegi itu S x S jadik tinggal di 

kali 18 x 18 hasilnya 324 cm  

P : lalu setelah kita tau luasnya 324, langkah selanjutnya 

bagaimana? 

R-6 : lalu dicari sisi dari pesegi yang besar, dari keliling pesegi 

besar di tambah luas persegi kecil jadi 160 + 324 hasilnya 484. 

P : lalu kenapa di sini ada S sama dengan akar 484? 

R-6 : karena rumus nya kan S kuadrat karena ada kuadrat kalau 

kita pindahin kuadratnya jadi berubah kuadratnya jadi akar. Jadi 

s = akar 484 hasilnya 22 

P : Setelah tau sisinya 22 langkah selanjutnya apa? 

R-6 : masukan kedalam rumus keliling jadi 22 dikali 4 hasilnya 

88.  

P : Kira-kira ada cara lain gak untuk menjawab soal ini ? 

R-6 : gatau bu  

P : okay, wawancaranya sudah selesai, terimakasih ya  

R-6 : iya bu  

 Berdasarkan wawancara di atas, dapat menjadi triangulasi 

data terhadap lembar jawaban. Subjek mampu menjelaskan 

dengan bahasa sendiri mengenai apa yang diketahui dan 

ditanyakan, subjek juga memahami konsep yang harus digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan. Begitupun rancangan yang 

disusun menggunakan rumus yang tepat sehingga rancangan yang 

dilaksanakan menghasilkan jawaban yang benar, hanya saja 

subjek tidak menuliskan kesimpulan yang di dapat saat proses 

penyelesaian.  
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b. Deskripsi kemampuan pemecahan masalah kriteria rendah  

Sebanyak 25% siswa yang mendapat kriteria rendah dalam 

kemampuan memecahkan masalah, R-4 dipilih untuk mewakili 5 

orang siswa yang mendapat dengan kriteria rendah setelah 

menjawab soal kemampuan pemecahan masalah, berikut akan 

dianalisis hasil tes tertulis dan wawancara yang telah dilakukan 

pada subjek. Diharapkan subjek dapat memenuhi semua indikator 

dalam memecahkan masalah diantaranya memahami masalah, 

menyusun rancangan, melaksanakan rancangan dan memeriksa 

hasil kembali. Berikut analisis hasil tes tertulis dan wawancara 

pada subjek R-4. 

Analisis soal nomor 1 

 

Gambar 4.6 Lembar jawaban soal nomor 1 

 Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa subjek dapat 

mencapai tahapan memahami masalah dan memeriksa hasil 

dengan baik, tetapi subjek belum mencapai tahapan menyusun 

rancangan dan tahapan melaksanakan. Berikut pencapaian subjek 

yang dalam menyelesaikan soal nomor 1. 

1) Tahapan memahami masalah  

Dalam tahapan memahami masalah, subjek dapat 

melaksanakan tahapan ini dengan baik. Subjek dapat 

memberikan informasi mengenai apa yang di ketahui dan 

ditanya yang terdapat dalam soal.  

 

Memahami 
Masalah  

Menyusun 
Masalah  Melaksanakan Rancangan tapi 

tidak tepat 

Memeriksa hasil 
tapi tidak tepat 
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2) Tahapan menyusun rancangan  

Dalam tahapan menyusun rancangan, subjek belum 

melaksanakan tahapan ini dengan baik. Subjek tidak mencari 

nilai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, sehingga 

subjek belum mencapai tahapan menyusun rancangan dengan 

baik. 

3) Tahapan melaksanakan rancangan  

Pada tahap ini, subjek melaksanakan rancangan akan tetapi 

penyelesaian yang dilaksanakan mengacu pada jawaban yang 

salah. Sehingga subjek belum mencapai pada tahapan 

melaksanakan rancangan dengan baik. 

4) Tahapan memeriksa hasil  

Pada tahap memeriksa, subjek telah melaksanakan tahapan 

memeriksa hasil yaitu dengan memberikan kesimpulan dari 

hasil penyelesaian yang dilaksanakan, akan tetapi hasil yang 

diberikan merupakan hasil yang kurang tepat. Sehingga 

subjek belum dapat memeriksa hasil dengan baik.  

Analisis yang dilaksanakan pada subjek R-4 menunjukkan 

bahwa subjek dapat mencapai tahapan memahami masalah akan 

tetapi subjek belum mencapai tahapan menyusun rancangan, 

melaksanakan rancangan dan memeriksa hasil kembali. Hal ini 

dikarenakan subjek tidak teliti ketika menyelesaikan soal.  

Triangulasi data dilakukan untuk memverifikasi data 

kemampuan pemecahan masalah melalui tes tertulis dan 

wawancara lalu hasil tersebut dikumpulkan dan ditarik 

kesimpulan. Triangulasi data tentang deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah subjek dapat dilihat pada kutipan wawancara 

berikut: 

Wawancara soal nomor 1 : 

P : jadi hari ini kamu terpilih untuk melakukan wawancara dan 

mewakili teman kamu, kamu bersedia untuk ibu wawancara? 
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R-4 : bersedia bu. 

P : baik, kita langsung saja ya 

R-4 : iya bu  

P : coba bacakan soal nomor 1 

R-4 : Kebun Pak Darman berbentuk persegi yang di sekelilingnya 

ditanami 16 pohon berjarak 3 m antar pohon. Berapakah keliling 

dan luas kebun Pak Darman?  

P : dari soal di atas, coba sebutkan apa yang diketahui? 

R-4 : yang diketahui kebun berbentuk persegi, lalu ada 16 pohon 

yang jaraknya 3 m  

P : lalu tujuannya dalam soal ini harus apa?  

R-4 : nyari keliling dan luas  

P : lalu kira-kira yang rumus apa yang digunakan untuk 

menjawab soal nomor 1? 

R-4 : rumusnya L = S
4
 atau S x S x S x S 

P : nah rumus itu digunakan mencari luas, kalau kita mau 

mencari keliling rumus yang digunakannya rumus yang mana? 

R-4 : rumus yang ini K = 4 x S 

P : coba kita lihat lagi rumus luas persegi, benar tidak kalau 

rumusnya S
4 
? 

R-4 : benar bu  

P : Yakin rumus luas itu S
4
 ?  

R-4 : yakin bu 

P : nah kalau rumus keliling, benar tidak kalau rumusnya 4 x S ? 

R-4 : Iya bu  

P : lalu disini ditulis L=S
4
 dibawahnya ada 4 x 4 x 4 x 4, angka 4 

ini didapat dari mana? 

R-4 : dari pangkatnya bu, karena S
4
. Jadi 4 nya di kalikan. 

P : Dari pangkat? Nah kalau yang kita gunakan rumusnya L = S 

x S x S x S, apakah akan tetap sama hasilnya akan 4 x 4 x 4 x 4 

karena S nya ada 4? Atau bagaimana? 
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R-4 : eh bu, 4 nya dari sisi nya yaitu 4 cm.  

P : kenanpa bisa tau kalau sisi perseginya 4 cm? Didapat dari 

mana? Dari informasi yang ada di soal, apakah disebutkan 

bahwa sisi persegi itu 4 cm? 

R-4 : nggak diketahui bu 

P : Jadi tau dari mana bahwa besar sisinya 4 cm ini? 

R-4 : dari  16 dibagi 4 bu 

P : 16 dibagi 4 itu didapat dari mana dan digunakan untuk apa 

buat apa? 

R-4 : nyari tau luas bu 

P : iya, lalu 16 dibagi 4 itu dasarnya dari mana? Kenapa kamu 

tiba-tiba tau 4 ini hasil dari 16 dibagi 4? 

R-4 : dari 16 pohon,  

P : lalu 4 nya dari? 

R-4 : 4 nya dari sisi persegi  

P :  Oke, jadi luasnya berapa? 

R-4 : 4 x 4 x 4 x 4 = 256 cm 

P : Oke, selanjutnya keliling persegi, tadi rumusnya K = 4 x S, 

sudah yakin?  

R-4 : yakin bu 

P : Nah disini ada 16 dikali 3, 16 dikali 3 ini dari mana? 

R-4 : 16 nya dari pohon, dan 3 nya dari jarak 

P : jadi hasilnya berapa ? 

R-4 : 48 cm  

P : disini ditulis rumus K = 4 x S, lalu kenapa tiba-tiba ada 16 x 

3? Katanya keliling persegi itu rumusnya 4 x S, tapi ini 

jawabannya tiba-tiba ada 16 dan 3? Sedangkan tadi kamu bilang 

diawal bahwa besar sisinya itu 4cm? 

R-4 : kayanya salah bu  

P : salah bagaimana? Iya kan disini ada 4 x S, dan tadi kita tau 

besar sisinya adalah 4cm, kenapa tidak digunakan sisinya jadi K 
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= 4 x 4? Apakah cara yang 16 x 3 itu lebih simpel daripada 

menggunakan rumus? 

R-4 : iya, lebih mudah bu 

P : berarti kalau kita mengerjakan tidak perlu pakai rumus ya? 

R-4 : iya bu  

P : Jadi kesimpulan yang didapat dari hasil soal nomor 1 apa? 

R-4 : jadi keliling kebun pak darman adalah 48m dan luasnya 

256m  

P : Pada saat pertama kali baca soal nomor 1, apakah sudah 

terpikirkan untuk menggunakan kedua rumus ini? 

R-4 : iya bu, karena yang ditanyanya kan keliling dan luas. 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat menjadi triangulasi 

data terhadap lembar jawaban. Subjek mampu menjelaskan 

dengan bahasa sendiri mengenai apa yang diketahui dan 

ditanyakan, akan tetapi subjek kurang dalam memahami konsep 

yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 

Begitupun rancangan yang disusun menggunakan rumus yang 

kurang tepat sehingga rancangan yang dilaksanakan 

menghasilkan jawaban yang tidak sesuai karena pada saat 

menyusun rancangan terdapat kekeliruan dalam menuliskan 

rumus yang akan digunakan, dan subjek menuliskan kesimpulan 

yang di dapat saat proses penyelesaian dengan hasil yang kurang 

tepat. 
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Analisis soal nomor 2 

 

Gambar 4.7 Lembar jawaban soal nomor 2 

 Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa subjek dapat 

mencapai tahapan memahami masalah dan memeriksa hasil 

dengan baik, tetapi subjek belum mencapai tahapan menyusun 

rancangan dan tahapan melaksanakan. Berikut pencapaian subjek 

yang dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

1) Tahapan memahami masalah  

Dalam tahapan memahami masalah, subjek dapat 

melaksanakan tahapan ini dengan baik. Subjek dapat 

memberikan informasi mengenai apa yang di ketahui dan 

ditanya yang terdapat dalam soal.  

2) Tahapan menyusun rancangan  

Dalam tahapan menyusun rancangan, subjek belum 

melaksanakan tahapan ini dengan baik. Subjek tidak mencari 

nilai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, sehingga 

subjek belum mencapai tahapan menyusun rancangan dengan 

baik. 

3) Tahapan melaksanakan rancangan  

Pada tahap ini, subjek melaksanakan rancangan akan tetapi 

penyelesaian yang dilaksanakan mengacu pada jawaban yang 

salah. Sehingga subjek belum mencapai pada tahapan 

melaksanakan rancangan dengan baik. 

 

Memahami  Masalah  
Melaksana

kan 

Rancangan  
Memeriksa 

Hasil  
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4) Tahapan memeriksa hasil  

Pada tahap memeriksa, subjek telah melaksanakan tahapan 

memeriksa hasil yaitu dengan memberikan kesimpulan dari 

hasil penyelesaian yang dilaksanakan, akan tetapi hasil yang 

diberikan merupakan hasil yang kurang tepat. Sehingga 

subjek belum dapat memeriksa hasil dengan baik.  

Analisis yang dilaksanakan pada subjek R-4 menunjukkan 

bahwa subjek dapat mencapai tahapan memahami masalah akan 

tetapi subjek belum mencapai tahapan menyusun rancangan, 

melaksanakan rancangan dan memeriksa hasil kembali. Hal ini 

dikarenakan subjek tidak memahami cara menyelesaikan soal 

nomor 2.  

Triangulasi data dilakukan untuk memverifikasi data 

kemampuan pemecahan masalah melalui tes tertulis dan 

wawancara lalu hasil tersebut dikumpulkan dan ditarik 

kesimpulan. Triangulasi data tentang deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah subjek dapat dilihat pada kutipan wawancara 

berikut: 

Wawancara soal nomor 2 

P : Selanjutnya kita ke nomor 2, coba bacakan dulu soalnya 

R-4 : Jika panjang sebuah persegi panjang bertambah 2/3 kali 

panjang semula dan lebarnya berkurang ½ kali lebar semula, 

maka tentukan rasio luas persegi panjang baru terhadap luas 

persegi panjang awal! 

P : Dari soal ini, yang diketahuinya apa?  

R-4 : Sebuah perpesgi panjang yang ditambahkan panjangnya 

2/3 kali semula, dan dikurangi lebarnya menjadi ½ kali semula 

P : yang ditanyakan apa? 

R-4 : rasio luas persegi panjang baru terhadap luas persegi 

panjang semula 

P : rasio itu apa sih? 
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R-4 : Rasio itu perbedaan bu  

P : maksud dari soalnya faham gak?  

R-4 : faham bu, mencari rasio 

P : kira-kira rumus apa yang digunakan untuk mencari rasio? 

R-4 : P x L  

P : P x L itu rumus apa sih? Untuk mencari apa? 

R-4 : luas rasio,  

P : benar?  

R-4 : luas persegi panjang 

P : Nah, disini apa 2/3 x ½, angka ini dari mana? 

R-4 : dari soal bertambah 2/3 panjang dan berkurang ½ lebar, 

lalu dikali  

P : hasilnya berapa?  

R-4 : 12/6 atau 6/3  

P : Kenapa tidak dibagi lagi kan bisa 6 dibagi 3 hasilnya 2 

R-4 : oiya bu, lupa.  

P : Jadi rasionya berapa?  

R-4 : 6/3  

P : jadi kesimpulannya? 

R-4 : luas persegi panjang awalnya 3, luas persegi panjang 

barunya 6 

P : Kira-kira ada cara lain gak yang dapat digunakan untuk 

menjawab soal nomor 2? 

R-4 : Kayanya ada bu  

P : bisa berikan caranya? 

R-4 : lupa bu  

Berdasarkan wawancara di atas, dapat menjadi triangulasi 

data terhadap lembar jawaban. Subjek mampu menjelaskan 

dengan bahasa sendiri mengenai apa yang diketahui dan 

ditanyakan, akan tetapi subjek kurang dalam memahami konsep 

yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 
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Begitupun rancangan yang disusun menggunakan rumus yang 

kurang tepat sehingga rancangan yang dilaksanakan 

menghasilkan jawaban yang tidak sesuai karena pada saat 

menyusun rancangan terdapat kekeliruan dalam menuliskan 

rumus yang akan digunakan, dan subjek menuliskan kesimpulan 

yang di dapat saat proses penyelesaian dengan hasil yang kurang 

tepat. 

Analisis soal nomor 3 

 

Gambar 4.8 Lembar jawaban nomor 3 

 Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa subjek dapat 

mencapai tahapan memahami masalah dan memeriksa hasil 

dengan baik, tetapi subjek belum mencapai tahapan menyusun 

rancangan dan tahapan melaksanakan. Berikut pencapaian subjek 

yang dalam menyelesaikan soal nomor 3. 

1) Tahapan memahami masalah  

Dalam tahapan memahami masalah, subjek dapat 

melaksanakan tahapan ini dengan baik. Subjek dapat 

memberikan informasi mengenai apa yang di ketahui dan 

ditanya yang terdapat dalam soal.  

2) Tahapan menyusun rancangan  

Dalam tahapan menyusun rancangan, subjek belum 

melaksanakan tahapan ini dengan baik. Subjek tidak mencari 

Memahami Masalah  

Melaksanakan Rancangan 

Memeriksa Hasil 
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nilai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, sehingga 

subjek belum mencapai tahapan menyusun rancangan dengan 

baik. 

3) Tahapan melaksanakan rancangan  

Pada tahap ini, subjek melaksanakan rancangan akan tetapi 

penyelesaian yang dilaksanakan mengacu pada jawaban yang 

salah. Sehingga subjek belum mencapai pada tahapan 

melaksanakan rancangan dengan baik. 

4) Tahapan memeriksa hasil  

Pada tahap memeriksa, subjek telah melaksanakan tahapan 

memeriksa hasil yaitu dengan memberikan kesimpulan dari 

hasil penyelesaian yang dilaksanakan, akan tetapi hasil yang 

diberikan merupakan hasil yang kurang tepat. Sehingga 

subjek belum dapat memeriksa hasil dengan baik.  

Analisis yang dilaksanakan pada subjek R-4 menunjukkan 

bahwa subjek dapat mencapai tahapan memahami masalah akan 

tetapi subjek belum mencapai tahapan menyusun rancangan, 

melaksanakan rancangan dan memeriksa hasil kembali. Hal ini 

dikarenakan subjek tidak memahami cara menyelesaikan soal 

nomor 3.  

Triangulasi data dilakukan untuk memverifikasi data 

kemampuan pemecahan masalah melalui tes tertulis dan 

wawancara lalu hasil tersebut dikumpulkan dan ditarik 

kesimpulan. Triangulasi data tentang deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah subjek dapat dilihat pada kutipan wawancara 

berikut: 

Wawancara soal nomor 3 

P : kita lanjut pada nomor 3, coba bacakan dulu soalnya 

R-4 : Luas daerah A= 16 cm
2
, luas daerah B= 40 cm

2
 dan luas 

daerah C = 24 cm
2
. Jika A merupakan persegi maka luas daerah 

D adalah ... A 

C 

B 

D 
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P : Dari soal, apa yang diketahui? 

R-4 : Luas daerah A= 16 cm
2
, luas daerah B= 40 cm

2
 dan luas 

daerah C = 24 cm
2 

P : lalu apa yang ditanyakan? 

R-4 : luas D  

P : faham tidak maksud dari soal nomor 3? 

R-4 : faham bu, harus mencari luas D  

P : dari gambar pada soal nomor 3, ada bentuk apa saja? 

R-4 : persegi dan persegi panjang  

P : untuk menjawab soal nomor 3, kira-kira pakai rumus apa? 

R-4 : ....... 

P : nah pada lembar jawaban ini kan ada 16 x 40 x 24 x 100, 

angka itu di dapat dari mana ? 

R-4 : 16 nya luas A, 40 luas B, 24 luas C 

P : lalu 100 nya dari mana? 

R-4 : gatau bu  

P : Oke, jadi ini caranya tinggal dikalikan saja?  

R-4 : iya bu  

P : Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari soal nomor tiga 

apa? 

R-4 : jadi luas daerah D adalah 530.000 cm  

P : sudah yakin belum kalau jawabannya 530.000 cm 

R-4 : yakin gak yakin bu 

P : kenapa yakin. Kenapa gak yakin? 

R-4 : yakinnya ngerasa udah bener, gak yakinnya takut salah  

P : dari soal nomor 3 kira-kira ada tidak cara lain yang bisa 

menjawab soal nomor 3? 

R-4 : kayanya ada bu 

P : bisa berikan caranya? 

R-4 : enggak bu. 
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Berdasarkan wawancara di atas, dapat menjadi triangulasi 

data terhadap lembar jawaban. Subjek mampu menjelaskan 

dengan bahasa sendiri mengenai apa yang diketahui dan 

ditanyakan, akan tetapi subjek tidak memahami konsep yang 

harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Begitupun 

rancangan yang disusun subjek tidak terpaku pada rumus, subjek 

hanya mengalikan angka yang terdapat pada soal sehingga 

rancangan yang dilaksanakan menghasilkan jawaban yang tidak 

sesuai karena pada saat rancangan yang disusun merupakan 

rancangan yang salah, dan subjek menuliskan kesimpulan yang di 

dapat saat proses penyelesaian dengan hasil yang tidak tepat. 

Analisis soal nomor 4 

 

Gambar 4.9 Lembar jawaban nomor 4 

 Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa subjek dapat 

mencapai tahapan memahami masalah dan memeriksa hasil 

dengan baik, tetapi subjek belum mencapai tahapan menyusun 

rancangan dan tahapan melaksanakan. Berikut pencapaian subjek 

yang dalam menyelesaikan soal nomor 4. 

1)  Tahapan memahami masalah  

Dalam tahapan memahami masalah, subjek dapat 

melaksanakan tahapan ini dengan baik. Subjek dapat 

Memahami 

Masalah  

Menyusun Rancangan  

Melaksanakan Rancangan  

Memeriksa Hasil 
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memberikan informasi mengenai apa yang di ketahui dan 

ditanya yang terdapat dalam soal.  

2)  Tahapan menyusun rancangan  

Dalam tahapan menyusun rancangan, subjek belum 

melaksanakan tahapan ini dengan baik. Subjek tidak mencari 

nilai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, sehingga 

subjek belum mencapai tahapan menyusun rancangan dengan 

baik. 

3)  Tahapan melaksanakan rancangan  

Pada tahap ini, subjek melaksanakan rancangan akan tetapi 

penyelesaian yang dilaksanakan mengacu pada jawaban yang 

salah. Sehingga subjek belum mencapai pada tahapan 

melaksanakan rancangan dengan baik. 

4)  Tahapan memeriksa hasil  

Pada tahap memeriksa, subjek telah melaksanakan tahapan 

memeriksa hasil yaitu dengan memberikan kesimpulan dari 

hasil penyelesaian yang dilaksanakan, akan tetapi hasil yang 

diberikan merupakan hasil yang kurang tepat. Sehingga 

subjek belum dapat memeriksa hasil dengan baik.  

Analisis yang dilaksanakan pada subjek R-4 menunjukkan 

bahwa subjek dapat mencapai tahapan memahami masalah akan 

tetapi subjek belum mencapai tahapan menyusun rancangan, 

melaksanakan rancangan dan memeriksa hasil kembali. Hal ini 

dikarenakan subjek tidak memahami cara menyelesaikan soal 

nomor 2.  

Triangulasi data dilakukan untuk memverifikasi data 

kemampuan pemecahan masalah melalui tes tertulis dan 

wawancara lalu hasil tersebut dikumpulkan dan ditarik 

kesimpulan. Triangulasi data tentang deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah subjek dapat dilihat pada kutipan wawancara 

berikut: 
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Wawancara soal nomor 4. 

P : yang terakhir soal nomo 4 ya, coba bacakan dulu soalnya 

R-4 : Dari gambar diatas, terdapat 2 persegi yaitu persegi kecil 

yang berwarna putih dan persegi besar yang merupakan 

gabungan dari persegi putih dan daerah yang berwarna biru. 

Keliling persegi kecil sebesar 72 cm, luas daerah yang berwarna 

biru adalah 160 cm
2
. Tentukan keliling persegi besar! 

 

 

 

P : persegi besarnya itu yang mana?  

R-4 : Yang warna biru  

P : jadi persegi putihnya tidak termasuk kedalam persegi besar? 

R-4 : tidak termasuk  

P : Jadi yang diketahuinya apa? 

R-4 : persegi kecil kelilingnya 72cm, dan pesegi besar luasnya 

160 cm
2
.  

P : persegi kecil kelilingnya 72cm, dan pesegi besar luasnya 160 

cm
2
 dan pesegi kecil tidak termasuk ke dalam persegi besar? 

R-4 : eh termasuk  

P : jadi termasuk? Yakin? 

R-4 : iya yakin  

P : Yang ditanyakan adalah? 

R-4 : keliling persegi besar 

P : Rumusnya adalah? 

R-4 : K = 4 X s  

P : K = 4 x S, Sedangkan kalau di jawaban ini rumusnya P x ( L 

+ T), jadi yang betul yang mana?  

R-4 : dua-duanya betul  
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P : Di jawaban ini ada K = 2 x (72 + 160), pertanyaannya angka 

2 itu didapat dari mana? 

R-4 : dari 2 persegi, kan ada persegi besar dan persegi kecil 

P : Dari rumus P x ( L + T), kita tahu bahwa P itu artinya 

panjang, L itu lebar dan T itu tinggi, ada yang aneh gak? 

R-4 : iya ada bu  

P : P itu panjang ya, lalu apakah 2 ini menjelaskan tentang 

panjang? Coba kira-kira betul tidak? 

R-4 : salah bu  

P : Lalu yang benar yang mana? 

R-4 : gatau bu  

P : Oke, terus disini ada L atau lebar, yang besarnya 72. Coba 

kita lihat pada soal, apakah 72 itu merupakan lebar? 

R-4 : Bukan bu 

P : Lalu apa?  

R-4 : Keliling persegi kecil bu 

P : oke, lalu disini ada T atau tinggi, lalu dijawaban katanya 

Tingginya itu 160 cm. Apakah di soal dijelaskan bahwa 160 itu 

suatu tinggi? 

R-4 : bukan bu, tapi luas daerah yang biru  

P : lalu kenapa P L T nya jadi 2, 72 dan 160?  

R-4 : gatau bu  

P : Kira-kira jawaban nomor 4 ini betul gak? 

R-4 : Salah bu  

P : Kenapa bisa salah?  

R-4 : karena lupa rumusnya bu, gatau  

P : Kira-kira ada cara lain gak yang bisa menjawab soal nomor 

4? 

R-4 : Ada bu  

P : Bisa berikan contohnya? 

R-4 : cari dulu S nya, lalu masukan rumus keliling.  
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P : Lalu kesimpulannya benar tidak?  

R-4 : salah bu, soalnya rumusnya juga salah  

P : Oke, wawamcaranya cukup sanpai disini. Terimakasih ya. 

R-4 : iya bu  

Berdasarkan wawancara di atas, dapat menjadi triangulasi 

data terhadap lembar jawaban. Subjek mampu menjelaskan 

dengan bahasa sendiri mengenai apa yang diketahui dan 

ditanyakan, akan tetapi subjek tidak memahami konsep yang 

harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Begitupun 

rancangan yang disusun subjek menggunakan rumus yang tidak 

tepat, subjek menggunakan rumus keliling persegi panjang, 

sedangkan yang ditanyakan keliling persegi, sehingga rancangan 

yang dilaksanakan menghasilkan jawaban yang tidak sesuai 

karena pada saat rancangan yang disusun merupakan rancangan 

yang tidak tepat dan subjek menuliskan kesimpulan yang di dapat 

saat proses penyelaian dengan hasil yang tidak tepat. 

 

4. Hasil Analisis Data 

Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini 

menggunakan prosedur Polya, terdapat empat indikator dalam 

pemecahan masalah yaitu memahami masalah, membuat rancangan 

pemecahan masalah, melaksanakan rancangan pemecahan masalah 

dan memeriksa hasil kembali. Indikator tersebut dituangkan ke dalam 

tabel dengan keterangan setiap butir soal memuat beberapa aspek 

kemampuan pemecahan masalah dan apabila soal tidak memuat aspek 

diberi tanda setrip (-) pada aspek yang bersangkutan dan diberi tanda 

ceklis (√) ketika subjek telah memenuhi aspek tersebut. Berikut ini 

adalah hasil analisis jawaban subjek terhadap kemampuan pemecahan 

masalah.  
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a. Siswa dengan Kemampuan Cukup 

Tabel 4.3 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Berkemampuan Cukup dalam Menyelesaikan Soal 

Kode 

Subjek 
Indikator 

No Soal 

1 2 3 4 

R6 

Memahami Masalah √ √ - √ 

Membuat Rancangan  √ √ - √ 

Melaksanakan Rancangan  √ - - √ 

Memeriksa Hasil - - - - 

 

Berdasarkan tabel 4.3 subjek dengan kemampuan Cukup yaitu 

R6 telah memenuhi indikator memahami masalah dan membuat 

rancangan pada soal nomor 1, 2 dan 4, memenuhi indikator 

melaksanakan rancangan pada soal nomor 1 dan 4 dan tidak ada yang 

memenuhi pada indikator memeriksa hasil. 

 

b. Siswa dengan Kemampuan Rendah 

Tabel 4.4 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Berkemampuan Cukup dalam Menyelesaikan Soal 

Kode 

Subjek 
Indikator 

No Soal 

1 2 3 4 

R4 

Memahami Masalah √ √ √ √ 

Membuat Rancangan  - - - - 

Melaksanakan Rancangan  - - - - 

Memeriksa Hasil - - - - 

 

Berdasarkan tabel 4.4 subjek dengan kemampuan Rendah 

yaitu R4 telah memenuhi indikator memahami masalah untuk 

semua nomor, akan tetapi tidak memenuhi pada indikator membuat 

rancangan, melaksanakan rancangan dan memeriksa hasil untuk 

semua nomor. 

 

5. Validasi Data   

  Validasi data dilakukan menggunakan triangulasi teknik, 

yaitu membandingkan data yang diperoleh dari subjek yang sama 

melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu hasil tes dan 
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wawancara. Triangulasi mengenai kemampuan pemecahan masalah 

siswa disajikan dalam tabel  dibawah ini: 

 

Tabel 4. 5 Triangulasi Jawaban R6 Soal nomor 1 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

 
 

Berdasarkan jawaban nomor 1 

subjek R6 diperoleh: 

1. Tidak menuliskan informasi 

yang terdapat pada soal. 

2. Mampu menyusun 

rancangan dengan 

menuliskan rumus yang 

akan digunakan. 

3. Mampu melaksanakan 

rancangan dengan baik 

dalam menyelesaikan soal, 

lengkap dan benar dalam 

melakukan perihitungan. 

4. Tidak memeriksa hasil 

kembali dengan menuliskan 

hasil dari jawaban atau 

menuliskan kesimpula. 

Berdasarkan hasil 

wawancara subjek 

R6 diperoleh: 

1. Tidak menulis 

informasi  

mengenai soal 

meliputi 

diketahui dan 

ditanyakan 

tetapi mampu 

menjelaskan 

dengan baik 

ketika 

wawancara. 

2. Membuat 

rancangan 

penyelesaian 

dan memberi 

penjelasan 

pada setiap 

pertanyaan 

yang diberikan 

mengenai 

jawaban 

dengan baik . 

3. Melaksanakan 

rancangan 

|untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

soal dengan 

tepat dan 

benar. 

4. Tidak 

memeriksa 

hasil kembali 

setelah 

menyelesaikan 

soal, dengan 

tida 

Berdasarkan hasil 

tes dan 

wawancara 

menunjukan 

bahwa subjek TA 

mampu 

menjelaskan apa 

yang diketahui 

dan ditanyakan 

meskipun tidak 

menuliskan dalam 

jawaban, 

membuat 

rancangan 

penyelesaian 

dengan baik serta 

memberikan 

penjelasan, 

melaksanakan 

rancangan dengan 

baik dalam 

menyelesaikan 

soal tetapi belum 

mencapai tahap 

memeriksa hasil 

kembali. Maka 

dapat disimpulkan 

bahwa subjek R6 

telah mencapai 

tahapan: 

1. Memahami 

masalah  

2. Membuat 

rancangan 

permasalahan  

3. Melaksanakan 

rancangan  

Belum mencapai 

tahapan 

memeriksa hasil 
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Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

memberikan 

simpulan atau 

pernyataan 

mengenai hasil 

penyelesaian 

yang di dapat. 

kembali.   

 

Tabel 4. 6 Triangulasi Jawaban R6 Soal nomor 2 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

 
 

Berdasarkan jawaban nomor 2 

subjek R6 diperoleh: 

6. Menuliskan yang diketahui 

tapi tidak menuliskan yang 

ditanyakan dan mampu 

mengubah model 

matematika. 

7. Mampu menyusun rancangan 

dengan baik dengan 

menyelesaikan terlebih 

dahulu informasi yang 

dibutuhkan. 

8. Mampu melaksanakan 

rancangan dengan baik 

dalam menyelesaikan soal. 

9. Tidak memeriksa hasil 

kembali dengan tidak 

menjawab hasil yang 

diperintahkan dalam soal. 

Dan tidak memberikan hasil 

penyelesaian atau 

kesimpulan di akhir jawaban 

. 

Berdasarkan hasil 

wawancara subjek 

R6 diperoleh: 

1. Tidak menulis 

informasi  

mengenai soal 

meliputi 

diketahui dan 

ditanyakan 

tetapi mampu 

menjelaskan 

dengan baik 

ketika 

wawancara. 

2. Membuat 

rancangan 

penyelesaian 

dan memberi 

penjelasan pada 

setiap 

pertanyaan 

yang diberikan 

mengenai 

jawaban dengan 

baik. 

3. Melaksanakan 

rancangan 

untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

soal dengan 

tepat dan benar. 

4. Tidak 

memeriksa hasil 

kembali setelah 

Berdasarkan hasil 

tes dan 

wawancara 

menunjukan 

bahwa subjek R6 

mampu 

menjelaskan apa 

yang diketahui 

dan ditanyakan 

meskipun tidak 

menuliskan dalam 

jawaban, 

membuat 

rancangan 

penyelesaian 

dengan baik serta 

memberikan 

penjelasan, 

melaksanakan 

rancangan dengan 

baik dalam 

menyelesaikan 

soal tetapi belum 

mencapai tahap 

memeriksa hasil 

kembali. Maka 

dapat disimpulkan 

bahwa subjek R6 

telah mencapai 

tahapan: 

1. Memahami 

masalah  

2. Membuat 

rancangan 

permsalahan  
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Tabel 4. 6 Triangulasi Jawaban R6 Soal nomor 2 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

menyelesaikan 

soal, dengan 

tida 

memberikan 

simpulan atau 

pernyataan 

mengenai hasil 

penyelesaian 

yang di dapat. 

3. Melaksanakan 

rancangan  

Belum mencapai 

tahapan 

memeriksa hasil 

kembali.   

 

Tabel 4. 7 Triangulasi Jawaban R6 Soal nomor 3 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

 
Berdasarkan jawaban nomor 3 

subjek R6 diperoleh: 

1. Tidak memberikan 

informasi yang terdapat 

pada soal. 

2. Belum mampu menyusun 

rancangan pada dengan 

baik, rancangan yang 

disusun mengacu pada 

jawabn yang salah. 

3. Belum mampu 

melaksanakan rancangan 

yang baik, karena 

rancangan yang digunakan 

menyatakan hasil yang 

salah  

4. Tidak memeriksa hasil 

kembali dengan tidak 

menjawab hasil yang 

diperintahkan dalam soal.  

Berdasarkan hasil 

wawancara subjek 

R6 diperoleh: 

1. Tidak menulis 

informasi  

mengenai soal 

meliputi 

diketahui dan 

ditanyakan dan 

tidak mampu 

menjelaskan 

dengan baik 

ketika 

wawancara. 

2. Membuat 

rancangan 

penyelesaian 

yang tidak tepat 

dan memberi 

penjelasan pada 

setiap 

pertanyaan 

yang diberikan 

mengenai 

jawaban tidak 

sesuai. 

3. Melaksanakan 

rancangan 

untuk 

menyelesaikan 

masalah tidak 

Berdasarkan hasil 

tes dan wawancara 

menunjukan bahwa 

subjek R6 belum 

mampu memahami 

masalah, membuat 

rancangan 

penyelesaian 

dengan baik, 

melaksanakan 

rancangan dalam 

menyelesaikan soal 

dan memeriksa 

hasil kembali. 

Maka dapat 

disimpulkan bahwa 

subjek R6 belum 

dapat memecahkan 

masalah pada soal 

nomor 3. 
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Tabel 4. 7 Triangulasi Jawaban R6 Soal nomor 3 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

tepat. 

4. Tidak 

memeriksa 

hasil kembali 

setelah 

menyelesaikan 

soal, dengan 

tidak 

memberikan 

simpulan atau 

pernyataan 

mengenai hasil 

penyelesaian 

yang di dapat. 

 

Tabel 4. 8 Triangulasi Jawaban R6 Soal nomor 4 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

 

 
Berdasarkan jawaban nomor 4 

subjek R6 diperoleh: 

1. Menuliskan yang diketahui 

tapi tidak menuliskan yang 

ditanyakan. 

2. Mampu menyusun rancangan 

dengan baik dengan 

menyelesaikan terlebih 

dahulu informasi yang 

dibutuhkan. 

3. Mampu melaksanakan 

rancangan dengan baik dalam 

menyelesaikan soal. 

4. Tidak memeriksa hasil 

kembali dengan tidak 

menjawab hasil yang 

diperintahkan dalam soal. 

Dan tidak memberikan hasil 

penyelesaian atau kesimpulan 

di akhir jawaban . 

Berdasarkan hasil 

wawancara subjek 

R6 diperoleh: 

1. Menulis 

informasi  

mengenai soal 

meliputi 

diketahui tetapi 

tidak 

menuliskan 

yang 

ditanyakan dan 

mampu 

menjelaskan 

dengan baik 

ketika 

wawancara. 

2. Membuat 

rancangan 

penyelesaian 

dan memberi 

penjelasan 

pada setiap 

pertanyaan 

yang diberikan 

mengenai 

Berdasarkan 

hasil tes dan 

wawancara 

menunjukan 

bahwa subjek R6 

mampu 

memahami 

masalah dengan 

menjelaskan apa 

yang diketahui 

dan ditanyakan, 

membuat 

rancangan 

penyelesaian 

dengan baik serta 

memberikan 

penjelasan, 

melaksanakan 

rancangan 

dengan baik 

dalam 

menyelesaikan 

soal tetapi belum 

mencapai tahap 

memeriksa hasil 

kembali. Maka 
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Tabel 4. 8 Triangulasi Jawaban R6 Soal nomor 4 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

jawaban 

dengan baik. 

3. Melaksanakan 

rancangan 

untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

soal dengan 

tepat dan 

benar. 

4. Tidak 

memeriksa 

hasil kembali 

setelah 

menyelesaikan 

soal, dengan 

tidak 

memberikan 

simpulan atau 

pernyataan 

mengenai hasil 

penyelesaian 

yang di dapat. 

dapat 

disimpulkan 

bahwa subjek R6 

telah mencapai 

tahapan: 

1. Memahami 

masalah  

2. Membuat 

rancangan 

permsalahan 

3. Melaksanakan 

rancangan  

Belum mencapai 

tahapan 

memeriksa hasil 

kembali.   

 

Tabel 4. 9 Triangulasi Jawaban R4 Soal nomor 1 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

 

 
Berdasarkan jawaban nomor 1 

subjek R4 diperoleh: 

1. Mampu memahami 

masalah dengan 

menuliskan yang 

diketahui dan 

ditanyakan  

2. Belum mampu 

menyusun rancangan 

dengan baik  

3. Belum mampu 

melaksanakan 

Berdasarkan hasil 

wawancara subjek 

R4 diperoleh: 

1. Menulis informasi  

mengenai soal 

meliputi diketahui 

dan ditanyakan 

dan mampu 

menjelaskan 

dengan baik 

ketika wawancara. 

2. Membuat 

rancangan 

penyelesaian dan 

memberi 

penjelasan pada 

setiap pertanyaan 

Berdasarkan 

hasil tes dan 

wawancara 

menunjukan 

bahwa subjek 

R6 mampu 

memahami 

masalah 

dengan 

menjelaskan 

apa yang 

diketahui dan 

ditanyakan 

tetapi belum 

mampu 

membuat 

rancangan 
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Tabel 4. 9 Triangulasi Jawaban R4 Soal nomor 1 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

rancangan tetapi 

rancangan mengacu 

pada jawaban yang 

salah. 

4. Belum mampu 

memcapai tahapan 

memeriksa hasil 

kembali, karena 

jawaban yang di berikan 

tidak tepat. 

yang diberikan 

mengenai 

jawaban tetapi 

jawaban yang 

diberikan tidak 

tepat. 

3. Melaksanakan 

rancangan untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

soal tidak tepat.  

4. Tidak memeriksa 

hasil kembali 

setelah 

menyelesaikan 

soal, tidak 

memberikan 

simpulan atau 

pernyataan 

mengenai hasil 

penyelesaian yang 

di dapat dengan 

baik dan benar. 

penyelesaian, 

melaksanakan 

rancangan 

dalam 

menyelesaikan 

soal dan 

mencapai tahap 

memeriksa 

hasil kembali. 

Maka dapat 

disimpulkan 

bahwa subjek 

R6 telah 

mencapai 

tahapan 

memahami 

masalah, tetapi 

belum 

mencapai 

tahapan 

membuat 

rancangan 

permsalahan, 

melaksanakan 

rancangan dan 

memeriksa 

hasil kembali.   

 

Tabel 4. 10 Triangulasi Jawaban R4 Soal nomor 2 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

 

 
Berdasarkan jawaban nomor 1 

subjek R4 diperoleh: 

1. Mampu memahami masalah 

dengan menuliskan yang 

diketahui dan ditanyakan  

2. Belum mampu menyusun 

rancangan dengan baik  

3. Belum mampu 

Berdasarkan hasil 

wawancara subjek R4 

diperoleh: 

1. Menulis 

informasi  

mengenai soal 

meliputi 

diketahui dan 

ditanyakan dan 

mampu 

menjelaskan 

dengan baik 

ketika 

wawancara. 

Berdasarkan 

hasil tes dan 

wawancara 

menunjukan 

bahwa subjek 

R6 mampu 

memahami 

masalah 

dengan 

menjelaskan 

apa yang 

diketahui dan 

ditanyakan 

tetapi belum 
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Tabel 4. 9 Triangulasi Jawaban R4 Soal nomor 1 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

melaksanakan rancangan 

tetapi rancangan mengacu 

pada jawaban yang salah. 

4. Belum mampu mencapai 

tahapan memeriksa hasil 

kembali, karena jawaban 

yang di berikan tidak tepat. 

2. Membuat 

rancangan 

penyelesaian dan 

memberi 

penjelasan pada 

setiap pertanyaan 

yang diberikan 

mengenai 

jawaban tetapi 

jawaban yang 

diberikan tidak 

tepat. 

3. Melaksanakan 

rancangan untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

soal tidak tepat.  

4. Tidak memeriksa 

hasil kembali 

setelah 

menyelesaikan 

soal, tidak 

memberikan 

simpulan atau 

pernyataan 

mengenai hasil 

penyelesaian 

yang di dapat 

dengan baik dan 

benar. 

mampu 

membuat 

rancangan 

penyelesaian, 

melaksanakan 

rancangan 

dalam 

menyelesaikan 

soal dan 

mencapai tahap 

memeriksa 

hasil kembali. 

Maka dapat 

disimpulkan 

bahwa subjek 

R6 telah 

mencapai 

tahapan 

memahami 

masalah, tetapi 

belum 

mencapai 

tahapan 

membuat 

rancangan 

permsalahan, 

melaksanakan 

rancangan dan 

memeriksa 

hasil kembali.   
 

Tabel 4. 11 Triangulasi Jawaban R4 Soal nomor 3 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

 

 
Berdasarkan jawaban nomor 3 

subjek R4 diperoleh: 

1. Mampu memahami masalah 

dengan menuliskan yang 

Berdasarkan hasil 

wawancara subjek 

R4 diperoleh: 

1. Menulis 

informasi  

mengenai soal 

meliputi 

diketahui dan 

ditanyakan dan 

mampu 

Berdasarkan 

hasil tes dan 

wawancara 

menunjukan 

bahwa subjek R6 

mampu 

memahami 

masalah dengan 

menjelaskan apa 

yang diketahui 
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Tabel 4. 11 Triangulasi Jawaban R4 Soal nomor 3 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

diketahui dan ditanyakan  

2. Belum mampu menyusun 

rancangan dengan baik  

3. Belum mampu 

melaksanakan rancangan 

tetapi rancangan mengacu 

pada jawaban yang salah. 

4. Belum mampu mencapai 

tahapan memeriksa hasil 

kembali, karena jawaban 

yang di berikan tidak tepat. 

menjelaskan 

dengan baik 

ketika 

wawancara. 

2. Membuat 

rancangan 

penyelesaian 

dan memberi 

penjelasan pada 

setiap 

pertanyaan yang 

diberikan 

mengenai 

jawaban tetapi 

jawaban yang 

diberikan tidak 

tepat. 

3. Melaksanakan 

rancangan untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

soal tidak tepat.  

4. Tidak 

memeriksa hasil 

kembali setelah 

menyelesaikan 

soal, tidak 

memberikan 

simpulan atau 

pernyataan 

mengenai hasil 

penyelesaian 

yang di dapat 

dengan baik dan 

benar. 

dan ditanyakan 

tetapi belum 

mampu membuat 

rancangan 

penyelesaian, 

melaksanakan 

rancangan dalam 

menyelesaikan 

soal dan 

mencapai tahap 

memeriksa hasil 

kembali. Maka 

dapat 

disimpulkan 

bahwa subjek R6 

telah mencapai 

tahapan 

memahami 

masalah, tetapi 

belum mencapai 

tahapan membuat 

rancangan 

permsalahan, 

melaksanakan 

rancangan dan 

memeriksa hasil 

kembali.   

 

 

Tabel 4. 12 Triangulasi Jawaban R4 Soal nomor 4 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

 Berdasarkan hasil 

wawancara subjek 

R4 diperoleh: 

1. Menulis informasi  

Berdasarkan 

hasil tes dan 

wawancara 

menunjukan 
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Tabel 4. 12 Triangulasi Jawaban R4 Soal nomor 4 

Tes Tertulis Wawancara Simpulan 

 
Berdasarkan jawaban nomor 4 

subjek R4 diperoleh: 

1. Mampu memahami 

masalah dengan 

menuliskan yang 

diketahui dan ditanyakan. 

2. Belum mampu menyusun 

rancangan dengan baik  

3. Belum mampu 

melaksanakan rancangan 

tetapi rancangan mengacu 

pada jawaban yang salah. 

4. Belum mampu mencapai 

tahapan memeriksa hasil 

kembali, karena jawaban 

yang di berikan tidak 

tepat. 

mengenai soal 

meliputi diketahui 

dan ditanyakan 

dan mampu 

menjelaskan 

dengan baik ketika 

wawancara. 

2. Membuat 

rancangan 

penyelesaian dan 

memberi 

penjelasan pada 

setiap pertanyaan 

yang diberikan 

mengenai jawaban 

tetapi jawaban 

yang diberikan 

tidak tepat. 

3. Melaksanakan 

rancangan untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

soal tidak tepat.  

4. Tidak memeriksa 

hasil kembali 

setelah 

menyelesaikan 

soal, tidak 

memberikan 

simpulan atau 

pernyataan 

mengenai hasil 

penyelesaian yang 

di dapat dengan 

baik dan benar. 

bahwa subjek R6 

mampu 

memahami 

masalah dengan 

menjelaskan apa 

yang diketahui 

dan ditanyakan 

tetapi belum 

mampu membuat 

rancangan 

penyelesaian, 

melaksanakan 

rancangan dalam 

menyelesaikan 

soal dan 

mencapai tahap 

memeriksa hasil 

kembali. Maka 

dapat 

disimpulkan 

bahwa subjek R6 

telah mencapai 

tahapan 

memahami 

masalah, tetapi 

belum mencapai 

tahapan 

membuat 

rancangan 

permsalahan, 

melaksanakan 

rancangan dan 

memeriksa hasil 

kembali.   

  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, analisis kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa setelah diterapkan metode 

pembelajaran jarak jauh hanya siswa hanya mencapai pada kategori cukup 

dan rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi 
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pada subjek ketika melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran jarak jauh.  

 

B. Pembahasan  

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Setelah 

Diterapkan Metode Pembelajaran Jarak Jauh   

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu 

kemampuan yang diperlukan dalam pembelajaran matematika dan 

merupakan kemampuan yang cukup penting untuk dimiliki oleh 

siswa, dengan kemampuan pemecahan masalah siswa dapat melatih 

dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang harus dihadapi. 

Memecahkan masalah tidak hanya mengenai soal yang berikan guru 

kepada siswa melainkan setelah keluar sekolah dan hidup 

bermasyarakat akan terdapat banyak masalah yang harus diselesaikan 

karena kemampuan memecahkan masalah tidak akan serta merta 

muncul secara otomatis muncul dalam diri seorang siswa, hal itu 

memerlukan usaha dan latihan untuk menumbuhkan kemampuan 

tersebut.  

Berdasarkan hasil analisis data kemampuan pemecahan masalah 

siswa dengan metode pembelajaran jarak jauh selama pandemi covid-

19 diperoleh hasil tes kemampuan pemecahan masalah yang 

dikelompokkan ke dalam 2 kriteria yaitu cukup dan rendah. 

Pembahasan mengenai hasil analisis akan diuraikan berdasarkan 

kriteria kemampuan pemecahan masalah siswa sebagai berikut: 

a. Pemecahan masalah pada kriteria cukup 

Dengan membandingkan lembar jawaban subjek dengan 

hasil wawancara maka dideskripsikan bahwa: 1) Pada indikator 

tahapan memahami masalah, subjek  telah mampu memahami 

masalah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari lembar jawaban 

subjek, meskipun subjek tidak menuliskan informasi terkait apa 

yang ditanya dan diketahui secara keseluruhan akan tetapi subjek 
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mampu menjelaskan kembali informasi yang terdapat dalam soal, 

dan subjek mampu memahami tujuan dari soal yang telah 

disediakan. Begitupun pada proses wawancara subjek yang 

mampu menjelaskan kembali soal dengan menggunakan bahasa 

sendiri dan memberikan jawaban-jawaban yang cukup logis dan 

mudah dipahami. 2) Dalam indikator menyusun rancangan, 

subjek telah mampu menyusun rancangan dengan baik. Hal ini 

dapat diketahui pada lembar jawaban subjek yang mencari hasil 

yang diperlukan terlebih dahulu, mengurutkan informasi dari soal, 

mampu memilih rumus yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal, dan mampu menyederhanakan masalah. 

Akan tetapi masih terdapat subjek yang kesulitan dalam 

merancang soal pada nomor 3 sehingga hasil yang di dapat 

mengacu pada jawaban yang salah. 3) Indikator melaksanakan 

rancangan, subjek dapat menyelesaikan rancangan yang telah 

disusun sebelumnya dengan baik, sehingga menghasilkan hasil 

yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam soal. Akan tetapi 

masih terdapat pelaksanaan rancangan yang salah pada soal 

nomor tiga, hal ini disebabkan oleh subjek yang kesulitan dalam 

menyusun rancangan sebelumnya. 4) Pada indikator memeriksa 

hasil, subjek belum mampu untuk mencapai tahapan ini. Karena 

subjek tidak memberikan keterangan lain di akhir jawaban, subjek 

juga tidak memeriksa hasil berupa memastikan cara lain dalam 

pengerjaan dan subjek tidak memberikan kesimpulan di akhir 

jawaban hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban subjek.  

b. Pemecahan masalah pada kriteria rendah  

Dengan membandingkan lembar jawaban subjek dengan 

hasil wawancara maka dideskripsikan bahwa: 1) Pada indikator 

tahapan memahami masalah, subjek  telah mampu memahami 

masalah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari lembar jawaban 

subjek, subjek juga menuliskan informasi terkait apa yang ditanya 
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dan diketahui, subjek juga mampu menjelaskan kembali informasi 

yang terdapat dalam soal, dan subjek mampu memahami tujuan 

dari soal yang telah disediakan. Begitupun pada proses 

wawancara subjek yang mampu menjelaskan kembali soal dengan 

menggunakan bahasa sendiri dan memberikan jawaban-jawaban 

yang cukup logis dan mudah dipahami. 2) Dalam indikator 

menyusun rancangan, subjek tidak mampu menyusun rancangan 

dengan baik. Hal ini dapat diketahui pada lembar jawaban subjek 

hanya mampu memberikan rancangan akan tetapi tidak mengarah 

pada jawaban yang tepat, subjek belum mampu menerjemahkan 

masalah dalam kalimat matematika, belum mampu mengurutkan 

informasi yang ada pada soal, dan belum dapat menyederhanakan 

masalah. 3) Indikator melaksanakan rancangan, subjek dapat 

menyelesaikan rancangan yang telah disusun sebelumnya, akan 

tetapi rancangan tersebut tidak menghasilkan jawaban yang sesuai 

dan tidak mengarah pada jawaban yang benar, subjek juga 

mengalami kekeliruan dalam memilih rumus yang akan 

digunakan hal ini dapat dilihat pada lembar jawaban subjek. 4) 

Pada indikator memeriksa hasil, subjek belum mampu untuk 

mencapai tahapan ini. Karena subjek tidak memberikan 

keterangan lain di akhir jawaban, subjek juga tidak memeriksa 

hasil berupa memastikan cara lain dalam pengerjaan, akan tetapi 

subjek memberikan kesimpulan di akhir jawaban namun 

kesimpulan dengan jawaban yang tidak tepat hal ini dapat dilihat 

pada lembar jawaban subjek. 
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2. Penyebab Cukup dan Rendahnya kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Siswa Setelah Diterapkan Metode 

Pembelajaran Jarak Jauh  

 

a. Subjek dengan tingkat Kemampuan Pemecahan Masalah Kategori 

Cukup  

Pada kategori cukup subjek dapat rata-rata dapat 

menyelesaikan soal dengan baik, meskipun kesulitan dalam 

mengerjakan soal nomor 3. Berdasarkan hasil wawancara, hal 

terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi subjek dengan 

kategori cukup ketika diberikan tes kemampuan pemecahan 

masalah pada saat pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan 

alat elektronik, diantaranya pada aspek pembelajaran, aspek 

lingkungan dan aspek motivasi diri.  

Pada aspek pembelajaran, subjek merasa tidak nyaman 

ketika belajar menggunakan media berupa handphone atau laptop 

dengan aplikasi WA, Google Classroom dan Zoom, karena 

menurut subjek terdapat keterbatasan dalam komunikasi ketika 

penyampaian materi sehingga subjek tidak merasa maksimal 

ketika belajar sehingga mengakibatkan ketidak fahaman ketika 

diberi materi oleh guru. Pada aspek lingkungan, subjek sering 

tidak fokus ketika belajar karena dengan menggunakan 

handphone subjek lebih sering melihat media sosial dari pada 

mengerjakan soal. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya 

ketertarikan subjek untuk belajar lebih mengenai materi yang 

diajarkan. Pada aspek motivasi diri, subjek sering merasa 

kehilangan motivasinya untuk belajar karena terlalu banyaknya 

tugas yang diberikan kepada subjek dari setiap mata pelajaran 

membuat subjek merasa stres untuk terus mengerjakan soal-soal 

latihan pada saat pembelajaran jarak jauh. 
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b. Subjek dengan tingkat Kemampuan Pemecahan Masalah Rendah  

Pada kategori Rendah subjek hanya dapat mencapai 

indikator memahami masalah pada setiap soal. Berdasarkan hasil 

wawancara, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi subjek 

dengan kategori rendah ketika diberikan tes kemampuan 

pemecahan masalah pada saat pembelajaran jarak jauh dengan 

menggunakan alat elektronik, diantaranya pada aspek 

pembelajaran, aspek lingkungan, aspek sarana dan aspek motivasi 

diri.  

Pada aspek pembelajaran, subjek merasa tidak nyaman 

ketika belajar menggunakan media berupa handphone atau laptop 

dengan aplikasi WA, Google Classroom dan Zoom, karena 

menurut subjek materi eksak itu harus disampaikan secara 

langsung, sehingga ketika menggunakan google clasroom dan WA 

subjek sulit memahami materi yang berikan. Pada aspek 

lingkungan, subjek sering tidak fokus ketika belajar karena 

handphone yang digunakan untuk belajar sering dipinjam oleh adik 

subjek sehingga harus bergantian ketika akan melaksanakan 

pembelajaran. Pada aspek sarana, subjek sering kesulitan ketika 

akan mengikuti pembelajaran dikarenakan sinyal handphone yang 

digunakan tidak memadai sehingga subjek sering tertinggal 

informasi dan materi ketika melakukan pembelajaran. Pada aspek 

motivasi diri, subjek sering merasa kehilangan motivasinya untuk 

belajar karena terlalu banyaknya tugas yang diberikan kepada 

subjek dari setiap mata pelajaran membuat subjek merasa stres 

untuk terus mengerjakan soal-soal latihan pada saat pembelajaran 

jarak jauh. 
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3 Saran atau Solusi Cukup dan Rendahnya Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa Setelah Diterapkan Metode 

Pembelajaran Jarak Jauh  

a. Subjek dengan Tingkat Kemampuan Pemecahan Masalah Cukup 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

subjek, subjek merasa tidak nyaman ketika melakukan 

pembelajaran metode jarak jauh sehingga sulit memahami materi 

karena menurut subjek materi subjek harus dipelajari secara 

langsung, tidak fokus ketika belajar dan merasa hilang motivasi 

ketika belajar. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, saran untuk subjek dengan 

kemampuan pemecahan masalah kriteria cukup hendaknya 

membiasakan diri dengan pembelajaran yang asing bagi subjek 

karena tuntutan dari sekolah dan pemerintah yang mewajibkan 

untuk belajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, 

setelah membiasakan diri subjek dapat merasa nyaman sehingga 

dapat memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari berbagai 

sumber sehingga dapat lebih memahami materi yang diberikan. 

Subjek hendaknya dapat membatasi diri ketika menggunakan 

handphone dengan menyadarkan diri untuk senantiasa melakukan 

yang wajib yaitu belajar dan hendaknya untuk tidak menunda suatu 

pekerjaan terutama ketika diberi tugas oleh guru sehingga tugas 

tersebut tidak akan menumpuk di akhir ketika mendekati batas 

waktu pengumpulan. Dengan menggunakan menejemen waktu 

yang baik, subjek tidak akan merasa terbebani dan tidak akan stress 

ketika diberikan tugas oleh guru. 

b. Subjek dengan Tingkat Kemampuan Pemecahan Masalah Rendah  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

subjek, subjek merasa tidak nyaman ketika melakukan 

pembelajaran metode jarak jauh sehingga sulit memahami materi, 
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tidak fokus ketika belajar, tidak memadainya sinyal yang 

digunakan dan merasa hilang motivasi ketika belajar. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, saran untuk subjek dengan 

kemampuan pemecahan masalah kriteria cukup hendaknya 

membiasakan diri dengan pembelajaran yang asing bagi subjek 

karena tuntutan dari sekolah dan pemerintah yang mewajibkan 

untuk belajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, 

setelah membiasakan diri subjek dapat merasa nyaman sehingga 

dapat memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari berbagai 

sumber sehingga dapat lebih memahami materi yang diberikan dan 

subjek masih tetap bisa belajar menggunakan video pembelajaran 

dan aplikasi zoom. Subjek hendaknya dapat membagi waktu 

penggunaan handphone dengan saudara dan dapat menggunakan 

kartu pra bayar yang sesuai dengan daerah sekitar subjek agar 

sinyal yang digunakan memadai untuk digunakan.  Subjek juga 

hendaknya membatasi diri ketika menggunakan handphone dengan 

menyadarkan diri untuk senantiasa melakukan yang wajib yaitu 

belajar dan hendaknya untuk tidak menunda suatu pekerjaan 

terutama ketika diberi tugas oleh guru sehingga tugas tersebut tidak 

akan menumpuk di akhir ketika mendekati batas waktu 

pengumpulan. Dengan menggunakan menejemen waktu yang baik, 

subjek tidak akan merasa terbebani dan tidak akan stress ketika 

diberikan tugas oleh guru. 


