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ABSTRAK 

ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 
SISWA KELAS IX MTs DALAM MENYELESAIKAN SOAL MODEL 

PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT  
(PISA) PADA KONTEN PERUBAHAN  

DAN HUBUNGAN 
 

Oleh 
Dimas Vajar Oktaviana 

 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa kelas VIII MTs Hasanuddin dalam menyelesaikan soal model PISA pada 
konten perubahan dan hubungan berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah. 
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan yaitu metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan melalui 
purposive sampling dan didasarkan dari tingkat kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Subjek yang diambil untuk penelitian 
ini berjumlah 3 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes pemecahan 
masalah dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu mereduksi data, 
menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dari hasil analisis data diperoleh (1) siswa 
dengan kemampuan pemecahan masalah  tinggi adalah  (a) siswa dapat menentukan dan 
memahami permasalahan, (b) siswa dapat mengidentifikasi dan memilih informasi 
relevan yang tersedia serta mengaitkannya dengan pengetahuan lain untuk dimanfaatkan 
dalam proses pemecahan masalah, (c) siswa dapat membuat model matematika atas 
informasi yang tersedia dan melakukan penalaran/dugaan-dugaan atas informasi yang ada 
atau model matematika dalam berbagai konteks, dan (d) siswa mampu memberikan 
argumen di setiap langkah pemecahan dan simpulan yang ditariknya. (2) siswa dengan 
kemampuan pemecahan masalah  sedang adalah (a) siswa dapat menentukan dan 
memahami permasalahan, (b) dalam beberapa soal ia tidak menuliskan informasi yang 
tersedia. (c) siswa dapat membuat model matematika atas informasi yang tersedia namun 
belum sepenuhnya menerapkan konsep aljabar (d) siswa tidak memberikan  simpulan 
yang ditariknya. (3) siswa dengan kemampuan pemecahan masalah  rendah adalah (a) 
siswa belum dapat memahami permasalahan dengan tepat, (b) siswa belum dapat 
mengidentifikasi dan memilih informasi relevan yang tersedia serta belum memiliki 
pandangan untuk mengaitkan permasalahan dan informasi relevan dengan pengetahuan 
lain untuk dimanfaatkan dalam proses pemecahan masalah, (c) siswa tidak dapat 
membuat model matematika atas informasi yang tersedia dan melakukan 
penalaran/dugaan atas informasi relevan atau model matematika dalam konteks tersedia, 
(d) siswa kesulitan dalam memberikan argumen di setiap langkah pemecahan dan 
simpulan yang ditariknya. 

. 
 

Kata Kunci : Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, PISA, Soal-Soal PISA, 
Perubahan dan Hubungan 

  



 

MOTTO 

 

                             

                             

         

Artinya : 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. 
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah[9] : 71)1 

  

قَطََعكَ  تَْقطَْعَحا لَمْ  إنْ  َكالسَّْیفِ  اَْلَوْقتُ   

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 

menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 

(H.R. Muslim) 

 

 

  

                                                             
1 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung:Syaamil Qur’an, 2010), h. 
158. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 Dalam bab 1 ini peneliti memaparkan beberapa hal, yakni latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, penjelasan 

istilah, dan manfaat istilah. Adapun uraiannya sebagai berikut :  

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika bertujuan untuk mengembangkan segala 

kemampuan matematis siswa dalam memperoleh hasil belajar matematika 

yang maksimal. Salah satu target penting dalam mencapai hasil belajar 

tersebut adalah dengan memaksimalkan pembelajaran pada kemampuan 

memecahkan masalah. Mengingat pentingnya pemecahan masalah dalam 

pembelajaran matematika, maka kemampuan tersebut akan didukung dengan 

bagaimana memahami kemampuan tersebut dengan baik agar tujuan yang 

diinginkan tercapai. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan 

kemampuan dimana siswa berupaya mencari jalan keluar yang dilakukan 

dalam mencapai tujuan, juga memerlukan kesiapan, kreativitas, pengetahuan 

dan kemampuan serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.2 

                                                             
2Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia.( Jakarta: Rineka Cipta, 

2009). h.2 



 

                              

                           

                

 
 
Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman! apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah didalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Mujadilah [58] : 11)3 

Ayat di atas menjelaskan bahwa hendaknya setiap manusia sebagai 

makhluk ciptaan Allah SWT harus memiliki ilmu pengetahuan. Karena Allah 

SWT sangat mengistimewakan dan meninggikan orang-orang yang beriman 

dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Begitu pentingnya pendidikan 

sehingga harus dijadikan prioritas utama dalam pembangunan bangsa, oleh 

karena itu diperlukan mutu pendidikan yang baik sehingga tercipta proses 

pendidikan yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, dan kompetitif. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki siswa, karena pemecahan masalah 

memberikan manfaat yang besar kepada siswa dalam melihat relevansi antara 

matematika dengan mata pelajaran yang lain, serta dalam kehidupan nyata. 

Siswa dikatakan mampu memecahkan masalah matematika jika mereka dapat 

                                                             
3 Departemen agama RI, Al-Qur’an tajwid dan terjemah, (Bandung: Syamil Qur’an,2010), 

h.543  



 

memahami, memilih strategi yang tepat, kemudian menerapkannya dalam 

penyelesaian masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematis yang baik 

juga berpengaruh kepada hasil belajar matematika untuk menjadi lebih baik 

dan juga merupakan tujuan umum pengajaran matematika, karena kemampuan 

pemecahan masalah matematis dapat membantu dalam memecahkan persoalan 

baik dalam pelajaran lain maupun dalam kehidupan sehari-hari.4 

Kemampuan pemecahan masalah peserta didik dapat menunjang 

keberhasilan studi peserta didik, tetapi pada saat ini kebanyakan dari peserta 

didik belum mampu secara mandiri untuk menemukan, mengenal, memerinci 

hal-hal yang berlawanan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang timbul 

dari masalahnya, sebab peserta didik awalnya hanya menurut yang disajikan 

oleh guru atau masih bergantung pada guru. Keberhasilan belajar tidak boleh 

hanya mengandalkan kegiatan tatap muka dan tugas terstruktur yang diberikan 

oleh guru, akan tetapi terletak pada kemandirian belajar. Upaya untuk 

menyerap dan menghayati pelajaran jelas telah diperlukan sikap dan kesediaan 

untuk mandiri, sehingga kemampuan pemecahan siswa menjadi faktor penentu 

apakah peserta didik mampu menghadapi tantangan atau tidak. 

Kesulitan yang banyak dialami oleh siswa adalah ketika 

menyelesaikan soal latihan. Hal ini disebabkan karena peran siswa yang pasif 

pada saat proses pembelajaran. Beberapa siswa juga sulit dalam memecahkan 

masalah matematika yang tidak rutin. Masalah tidak rutin adalah masalah 

                                                             
4  Fauzan, Ahmad. Pemecahan Masalah Matematika. (Modul 1 Evaluasi Pembelajaran 

Matematika. Unversitas Negeri Padang.2014) 



 

yang memuat banyak konsep dan prosedur yang diajarkan dan banyak memuat 

penggunaan dari prosedur matematika untuk menyelesaikan masalah.5 

Banyak upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana 

belajar yang kondusif agar siswa mengalami pembelajaran bermakna, 

diantaranya yaitu siswa harus dibina agar tidak bergantung pada orang lain. 

Jika dalam segala hal siswa mengandalkan kemampuan diri untuk berbuat, 

maka siswa bisa dikatakan mandiri. Kemandirian didiskripsikan sebagai sikap 

dari perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas hal itu dikemukakan oleh Zubaedi. 6  Guru pun 

perlu mengkondisikan agar siswa aktif dalam belajar matematika. Henningsen 

dan Stein mengutarakan bahwa untuk mengembangkan kemampuan 

matematis siswa, ditekankan pada aspek mencari dan menemukan konsep, 

prinsip, ataupun prosedur matematika.7  

Dalam pembelajaran matematika, guru diharapkan dapat 

mengoptimalkan siswa menguasai konsep dan memecahkan masalah dengan 

kebiasaan berpikir kritis, logis, sistematis dan terstruktur. Hal ini tertuang 

dalam tujuan pembelajaran matematika pada kurikulum saat ini. adapun tujuan 

pembelajaran matematika adalah: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 

                                                             
5 Aisjah Juliani Noor, Norlaila, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam 

Pembelajaran matematika menggunakan model cooperative script (Jurnal Pendidikan 
Matematika, Volume 2, Nomor 3, Oktober 2014),h.250 

6  Ibid.  
7 Henningsen, M. dan Stein, M.K.. Mathematical Task and Student Cognition: Classroom- 

Based Factors that Support and Inhibit High-Level Mathematical Thinking and Reasoning. 
(Journal for Research in Mathematics Education. 2009, (5)), h.524 



 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 
masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 
menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 
mate-matika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 
dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap meng-hargai kegunaan matematika dalam 
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan 
minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 
percaya diri dalam pemecahan masalah.8 

 
Pada point ke 3 dari tujuan pendidikan di Indonesia sekarang yaitu 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh,  sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Niss bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis dalam soal-soal yang diujikan 

PISA mencangkup : 

1. Penalaran dan berfikir matematis. 
2. Argumentasi matematis. 
3. Komunikasi matematis. 
4. Pemodelan. 
5. Pengajuan dan pemecahan masalah. 
6. Representasi. 
7. Symbol. 
8. Media dan teknologi.9 

 
Dapat dilihat dari soal  yang diujikan pada tes PISA dibawah ini : 
 

                                                             
8  Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
9 Kusumah.Y.S, Literasi Matematis. (Prosiding Seminar Nasional  Lampung : Lembaga 

Penelitian Universitas Lampung,2012),h.11 



 

Restoran pizza menyajikan dua pizza bundar dengan ketebalan yang sama dalam 
berbagai ukuran. Yang lebih kecil memiliki diameter 30 cm dan harganya 30 zeds 
sedangkan yang lebih besar memiliki  diameter 40 cm dan harganya 40 zeds. 
Pizza mana yang lebih baik nilai uangnya? Berikan Alasanmu! 
 

Pada soal PISA tersebut siswa ditekankan agar mampu memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, sehingga kemampuan pemecahan masalah 

matematis di Indonesia saat ini dikatakan mampu untuk menyelesaikan soal-

soal bertaraf Internasional salah satunya soal yang diujikan pada tes PISA.10 

Saat ini ujian nasional (UN)  menjadi tolak ukur keberhasilan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika, selain itu keterlibatan Indonesia 

dalam keikutsertaan memajukan mutu pendidikan di dunia adalah dengan 

mengikuti beberapa tes yang diadakan oleh organisasi-organisasi Internasional 

yang bergerak dalam bidang pendidikan. Diantaranya  adalah mengikuti tes 

Programme for International Student Assessment (PISA) yang bertujuan 

untuk melihat sejauh mana program pendidikan di negara kita berkembang 

dibanding negara-negara lain di  dunia. Soal-soal yang diujikan pada tes ini 

banyak yang menekankan siswa agar mampu memecahkan masalah 

matematika menggunakan penalaran berfikir logis. kemampuan siswa 

Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal PISA yang menuntut kemampuan 

menelaah, memberikan alasan, dan mengkomunikasikan secara efektif, serta 

memecahkan dan menginterpretasikan permasalahan dalam berbagai situasi 

masih sangat kurang dilihat dari peringkat Indonesia pada tes tersebut. 

                                                             
10 Bahrul Hayat – Suhendra Yusuf, Benchmark Internasional Mutu Pedidikan (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2010),h.13 



 

PISA (Programme for International Student Assesment) adalah studi 

tentang program penilain siswa tingkat Internasional yang diselenggarakan 

oleh Organization for Economic Coorporation and Development (OECD) atau 

organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, yang berkedudukan di 

Paris, Prancis. Tujuan dari PISA itu sendiri adalah meneliti secara berkala 

tentang kemampuan siswa usia 15 tahun dalam membaca (reading literacy), 

matematika (mathematics literacy), dan IPA (scientific literacy). PISA 

mengukur kemampuan siswa pada akhir usia wajib belajar untuk mengetahui 

kesiapan siswa menghadapi tantangan masyarakat pengetahuan (knowledge 

society) dewasa ini. 11 

PISA merupakan studi yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali, 

yakni pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan seterusnya. Pada tahun 2000 

penelitian PISA difokuskan kepada kemampuan membaca, sementara dua 

aspek lainnya menjadi pendamping. Pada tahun 2003 aspek matematika 

menjadi fokus utama, kemudian diteruskan aspek IPA pada tahun 2006, dan 

seterusnya. Siswa yang mengikuti tes ini setiap tahunnya terus meningkat 

dikarnakan terus berkembangnya mutu pendidikan pada saat ini, dapat dilihat 

dari tabel diatas jumlah negara yang mengikuti tes tersebut terus meningkat, 

pada tes tahun 2015 tercatat 540.000 siswa dari 72 negara yang mengikuti tes 

tersebut.12 

                                                             
11 Ibid,h.10.   
12  https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-

mengalami-peningkatan [On-line]s 



 

Pentingnya pemecahan masalah juga ditegaskan dalam The National 

Council of Teacher of Mathematics (NCTM) yang menyatakan bahwa 

pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran 

matematika, sehingga hal tersebut tidak lepas dari pembelajaran matematika. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis penting dalam matematika, bukan 

saja bagi mereka yang dikemudian hari akan mendalami atau mempelajari 

matematika, melainkan juga mereka yang akan menerapkannya dalam bidang 

studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada kenyataan dilapangan menunjukan bahwa masih kurangnya 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian Organization 

for Economis Cooperation and Development, Programme for International 

Student Assessment (OECD PISA) menyatakan bahwa: 

 “Matematika Indonesia mengalami peningkatan kemampuan literasi 
matematis sejak tahun 2009. Meskipun mengalami peningkatan, 
Indonesia tetap tidak mampu mencapai standar kemampuan literasi 
matematis internasional. Pada tahun 2009 kemampuan literasi Indonesia 
mencapai skor 371 dengan standar internasional 500, tahun 2012 
kemampuan literasi Indonesia 375 dengan standar internasional 500. Hal 
ini menunjukan bahwa kurangnya kemampuan literasi matematis di 
Indonesia”.13 

 
Nur Aisyah Jamil pada penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan 

Menyelesaikan Soal PISA Ditinjau Dari Aspek Logika Dan Penalaran Pada 

Siswa Usia 15 Tahun Di Mts Negeri Jember, diperoleh hasil yaitu: 

“Kesulitan yang dialami oleh siswa dalam merencanakan penyelesaian 
soal matematika model PISA dikarenakan siswa masih belum terlalu 

                                                             
13 Data Base OECD (PISA Indonesia) 



 

mengerti dalam menyelesaikan masalah yang ada pada soal dengan tepat 
dan siswa masih belum terlalu mengerti dengan materi yang sudah 
dipelajari sebelumnya. Siswa cenderung sulit untuk menghafal rumus 
atau model matematika yang telah diajarkan oleh guru. Dari hasil analisis 
yang diperoleh dapat dikatakan bahwa soal memiliki efek potensial yang 
positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, 
walaupun sebagian siswa masih kurang memiliki kemampuan pemecahan 
masalah yang baik”.14 
 

 Leo Adhar Effendi pada penelitian yang berjudul Pembelajaran Matematika 

Dengan Metode Penemuan Terbimbing Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Representasi Dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Smp, diperoleh 

hasil yaitu : 

“Secara keseluruhan peningkatan kemampuan representasi dan 
pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 
dengan metode penemuan terbimbing lebih baik daripada pembelajaran 
konvensional. Bila memperhatikan kemampuan awal matematis, pada 
kemampuan awal sedang dan tinggi peningkatan kemampuan 
representasi dan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh 
pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing lebih baik daripada 
pembelajaran konvensional. Akan tetapi, pada kemampuan awal rendah 
peningkatan kemampuan representasi dan pemecahan masalah matematis 
siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode penemuan 
terbimbing dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional tidak 
berbeda signifikan”15 

 
.Dari paparan diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian disekolah tersebut yang bertujuan untuk menganalisis kemampuan 

pemecahan masalah matematis dalam memecahkan masalah model 

Programme For International Student Assessment (PISA) pada konten 

                                                             
14 Op.Cit,Nur Aisyah Jamil,h.197 
15  Leo Adhar Effendi , Pembelajaran Matematika Dengan Metode Penemuan 

Terbimbing Untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi Dan Pemecahan Masalah Matematis 
Siswa Smp, ( Jurnal Penelitian Pendidikan  Vol. 13 No. 2 Oktober 2015) 



 

perubahan dan hubungan siswa kelas IX MTs. Hasanuddin Kupang Teba 

Teluk Betung Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Siswa mengalami kesulitan pada saat mengerjakan soal latihan 

2. Siswa mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nonrutin 

3. Kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal PISA yang 

menuntut kemampuan menelaah, memberikan alasan, dan 

mengkomunikasikan secara efektif, serta memecahkan dan 

menginterpretasikan permasalahan dalam berbagai situasi masih sangat 

kurang 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan 

lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, 

sehingga ruang lingkup yang diuji menjadi lebih spesifik, dan menghasilkan 

penelitian yang lebih efektif. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada 

pembahasan atas masalah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas IX MTs. Hasanuddin Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2017/2018 yang memiliki kemampuan pemecahan masalah 

tinggi, sedang, dan rendah dalam memecahkan masalah model PISA pada 

konten perubahan dan hubungan serta analisisnya. 

 



 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas IX MTs Hasanuddin dalam menyelesaikan soal model PISA pada 

konten perubahan dan hubungan? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneltian ini adalah menganalisis kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa kelas IX MTs Hasanuddin dalam menyelesaikan 

soal model PISA pada konten perubahan dan hubungan. 

F. Penjelasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Pemecahan Masalah Matematis 

Merupakan kemampuan dimana siswa berupaya mencari jalan 

keluar yang dilakukan dalam mencapaitujuan, juga memerlukan kesiapan, 

kreativitas, pengetahuan dan kemampuan serta aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. PISA (Programme for International Student Assesment) 

PISA (Programme for International Student Assesment) adalah 

sebuah kegiatan yang diadakan oleh sebuah lembaga Internasional yang 

bernama Organisaion for Economic Coorporation and Development 

(OECD). PISA bertujuan untuk memantau hasil dari pencapaian 

pembelajaran siswa usia 15 tahun terkait pembelajaran matematika. 

3. Change and Relationships (Perubahan dan Hubungan) 



 

Perubahan dan hubungan berkaitan dengan pokok pelajaran 

aljabar. Hubungan matematika sering dinyatakan dengan persamaan atau 

hubungan yang bersifat umum, seperti penambahan, pengurangan, dan 

pembagian. Hubungan ini juga dinyatakan dalam berbagai simbol aljabar, 

grafik, bentuk geometris, dan tabel. Oleh karena setiap representasi simbol 

itu memiliki tujuan dan sifatnya masing-masing, proses penerjemahannya 

sering menjadi sangat penting dan menentukan sesuai dengan situasi dan 

tugas yang harus dikerjakan. 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini bermanfaat tidak hanya kepada peneliti saja, 

melainkan dapat bermanfaat bagi subyek peneliti ( Siswa, Guru, dan Sekolah ) 

dan juga para calon pendidik. 

1. Manfaat bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah guru mendapatkan inspirasi 

dalam mengembangkan kemampuan literasi matematis siswa, dan juga 

memungkinkan guru menemukan siswa-siswa yang juga memiliki 

kemampuan literasi matematis lebih banyak lagi. 

2. Manfaat bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa supaya dapat membantu 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam 

menjawab soal-soal matematika. 

 

 



 

3. Manfaat bagi Sekolah 

Laporan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi 

warga sekolah terutama guru untuk menambah wawasan yang dapat 

digunakan dalam peningkatan kemampuan literasi matematis siswa. 

4. Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti 

terkait kemampuan pemecahan masalah matematis dan kesulitan yang 

dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal PISA. 

H. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Obyek penelitian ini yaitu menitikberatkan pada analisis kemampuan 

pemecahan masalah matematis dalam menjawab soal model PISA. 

2. Subyek penelitian ini yaitu siswa kelas IX di MTs. Hasanuddin Teluk 

Betung Bandar lampung. 

3. Wilayah penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini, akan dipaparkan teori-teori yang menjadi pedoman peneliti 

dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun hal-hal yang menjadi pembahasan 

antara lain, kajian pustaka, penelitian-penelitian yang relevan, dan kerangka 

berfikir. 

A. KAJIAN PUSTAKA 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk 

menentukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam 

upaya mengatasi situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak sekedar 

sebagai bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai 

melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih dari itu, 

merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada tingkat 

yang lebih tinggi. Apabila seseorang telah mendapatan suatu kombinasi 

perangkat aturan yang terbukti dapat dioperasikan sesuai dengan situasi 

yang sedang dihadapi maka ia tidak saja dapat memecahkan suatu 

masalah, melainkan juga telah berhasil menemukan sesuatu yang baru. 

Sesuatu yang dimaksud adalah perangkat prosedur atau strategi yang 



 

memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kemandirian dalam 

berfikir.16 

Strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah mencari atau 

menemukan cara penyelesaian (menemukan pola, aturan, atau algoritma). 

Sintaknya adalah sajikan permasalahan yang memenuhi criteria diatas, 

siswa berkelompok atau individu mengidentifikasi pola atau aturan yang 

disajikan, siswa mengidentifikasi, mengeksplorasi, menginvestigasi, 

menduga dan akhirnya menemukan solusi.17 

Pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang 

telah diperoleh sebelumnya kedalam situasi baru yang belum dikenal. 

Untuk menjadi seseorang pemecah masalah yang baik, siswa 

membutuhkan banyak kesempatan untuk menciptakan dan memecahkan 

masalah dalam bidang matematika dan dalam konteks kehidupan nyata.18 

Aktifitas-aktifitas yang tercangkup dalam kegiatan pemecahan 

masalah yakni meliputi mengidentifikasikan unsur yang diketahui, 

ditanyakan, serta kecukupan unsur yang diperlukan, merumuskan masalah 

situasi sehari-hari dan matematik. Untuk memecahkan suatu masalah ada 

empat langkah yang dapat dilakukan, yaitu : 

1. Memahami masalah, kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah 

apa data yang diketahui, apa yang tidak harus diketahui, apa yang harus 
                                                             

16 Wena, Made, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontenporer (Jakarta : Bumi Aksara. 
2014), h.52 

17 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran (Yogyakarta : Aswaja Pressindo.2012), 
h.164 

18 Wardhani, Sri, Pembelajaran dan Penilaian Aspek Pemahaman Konsep, Penalaran  dan 
Komunikasi, Pemecahan Masalah (Yogyakarta : Materi Pembinaan Matematika SMP.2005). 



 

dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih 

operasional dapat dipecahkan. 

2. Merencanakan pemecahannya, kegiatan yang dapat dilakukan pada 

langkah ini adalah mencoba mencari atau mengingat masalah yang 

pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan masalah yang 

akan dipecahkan, mencari pola atau aturan, menyusun prosedur 

penyelesaian atau membuat konjektur. 

3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana, kegiatan yang dapat dilakukan 

pada langkah ini adalah menjalankan prosedur yang telah dibuat pada 

langkah sebelummnya untuk mendapatkan penyelesaian. 

4. Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian, kegiatan yang 

dapat dilakukan pada langkah ini adalah menganalisis dan 

mengevaluasi apakah prosedur yang diterapkan dan hasil yang 

diperoleh benar, apakah ada prosedur yang dibuat dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah yang sejenis, atau apakah prosedur dapat 

dibuat generalisasinya.19 

Kemampuan pemecahan masalah sangat penting artinya bagi siswa 

dan masa depannya. Para ahli pembelajaran sependapat bahwa 

kemampuan pemecahan masalah dalam batas-batas tertentu, dapat 

dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang diajarkan. Persoalan 

tentang bagaimana mengajarkan pemecahan masalah tidak akan pernah 

                                                             
19 Turmudi, Permanasari,A., Vismaia. (2015). “Mathematic Literacy for Junior Secondary 

Students in Bandung, Indonesia: a Survey using PISA-like Problems”. SPS UPI Bandung : 
(Inpress). 



 

terselesaikan tanpa memerhatikan jenis masalah yang ingin dipecahkan, 

saran dan bentuk program yang disiapkan untuk mengajarkannya, serta 

variable-variabel pembawaan siswa.20 

Tabel 2.1 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Berdasarkan Tahap 
Pemecahan Masalah Polya 

Tahap Pemecahan 
Masalah 

Indikator 

1 Memahami Masalah Siswa dapat menyebutkan informasi yang 
diberikan dari pertanyaan yang diajukan 

2 Merencanakan 
Penyelesaian 

Siswa memiliki rencana pemecahan masalah 
yang siswa gunakan serta alasan 
penggunaannya 

3 Menyelesaikan 
Masalah 

Siswa dapat memecahkan masalah yang siswa 
gunakan dengan hasil yang benar 

4 Memeriksa Kembali 
Pemecahan 

Siswa memeriksa kembali langkah 
pemecahan yang siswa gunakan 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Berdasarkan Tahap Pemecahan 
Untuk SMP/MTs 21 
 

Proses yang harus dilakukan para peserta didik dari keempat 

tahapan tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Memahami Masalah 
Pada tahap ini, kegiatan pemecahan masalah pada tahap ini untuk 
membawa siswa menetapkan apa yang diketahui pada pemecahan dan 
apa yang ditanyakan. Beberapa pertanyaan perlu muncul pada siswa 
untuk menyebutkan dalam memecahkan masalah ini. 

2. Merencanakan Penyelesaian 

Perencanaan masalah siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi 
strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan 
masalah. Mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah ini, hal 
yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah strategi tersebut 
berkaitan dengan masalah yang dipecahkan. 

                                                             
20 Wena, Made, Op.Cit. h.53 
21 Ibid, h.60 



 

3.  Menyelesaikan Masalah 

Jika siswa telah memahami pemecahan dengan baik dan sudah 
menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah 
melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah 
direncanakan. Kemampuan siswa memahami substansi materi dan 
keterampilan siswa memahami perhitungan matematika akan sangat 
membantu peserta didik melaksanakan tahap ini. 

4. Melaksanakan Pengecekan Kembali 

Langkah memeriksa ulang jawaban yang telah diperoleh merupakan 
langkah terakhir dari pendekatan pemecahan masalah matematika. 
Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang 
diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi 
dengan yang ditanya.22 

 

Tabel 2.2 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tahap Penyelesaian 
Masalah Oleh Polya Kategori Indikator 

Memahami Masalah 

Baik 

Siswa dapat menyebutkan informasi-
informasi yang diberikan dan pertanyaan 
yang diajukan dalam masalah matematika 
model PISA 

Cukup 

Siswa kurang lengkap dalam menyebutkan 
informasi yang diberikan dan kurang tepat 
dalam menyebutkan apa yang ditanya dalam 
masalah matematika model PISA 

Kurang 

Siswa tidak dapat menyebutkan informasi-
informasi yang diberikan dan tidak dapat 
menyebutkan apa yang ditanya dalam 
masalah matematika model PISA 

Merencanakan 
Penyelesaian Baik 

Siswa memiliki rencana pemecahan masalah 
dan rencana tersebut dapat membantunya 
dalam memecahkan masalah matematika 
model PISA 

                                                             
22 Herlambang, Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VII 

SMP Ditinjau Dari Teori Van Hiele (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2013), h.26 



 

Tahap Penyelesaian 
Masalah Oleh Polya Kategori Indikator 

Cukup 
Siswa memiliki rencana pemecahan masalah 
dan rencana tersebut kurang dapat 
membantunya dalam memecahkan masalah 
matematika model PISA 

Kurang 
Siswa tidak memiliki rencana dalam 
memecahan masalah matematika model 
PISA 

Menyelesaikan 
Masalah 

Baik 
Siswa dapat menjelaskan langkah 
pemecahan masalah matematika model 
PISA yang siswa gunakan dengan hasil 
yang benar.  

Cukup 
Siswa kurang dapat menjelasakan langkah 
pemecahan masalah matematika model 
PISA yang siwa gunakan dengan hasil yang 
kurang benar.  

 
Kurang 

Siswa tidak dapat menjelasakan langkah 
pemecahan masalah matematika model 
PISA yang siswa gunakan dengan hasil 
yang salah 

Memeriksa Kembali 
Pemecahan 

Baik 
Siswa memeriksa kembali langkah 
pemecahan masalah matematika model 
PISA yang siswa gunakan secara 
menyeluruh 

Cukup 
Siswa memeriksa kembali langkah 
pemecahan masalah matematika model 
PISA yang siswa gunakan namun hanya 
sebagian 

  

Kurang 

Siswa tidak memeriksa kembali langkah 
pemecahan masalah matematika  model 
PISA 

yang siswa gunakan 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Soal Model PISA23 

 

                                                             
23 Octa S. Nirmalitasari, Profil Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Berbentuk Open-Start Pada Materi Bangun Datar (Surabaya : Universitas Negeri 
Surabaya, 2011), h.6 



 

Tabel 2.3 

      Kualifikasi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

Nilai Kualifikasi 

85,00-100 Sangat Baik 

70,00-84,99 Baik 

55,00-69,99 Cukup 

40,00-54,99 Kurang 

0-39,99 Sangat Kurang 
(Sumber : Adaptasi Dari Japa,2008)24 

Tabel 2.4 

Rubric Pensekoran Tes Kemampan Pemecahan Masalah Matematis 

No Indikator Deskripsi Skor 
1 Memahami 

Masalah 
Menuliskan dengan benar apa 
yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal 

4 

  Menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal tapi salah 
satunya salah 

3 

  Menuliskan salah satu apa 
yang diketahui atau apa yang 
ditanyakan dari soal 

2 

  Salah menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal 

1 

  Tidak menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal 

0 

                                                             
24 Siti Mawaddah, Hana Anisah. (2015), “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Siswa Pada Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif 
(Generative Learning) Di Smp”.( EDU-MAT Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 3, Nomor 2, 
Oktober)., h 166 - 175 



 

No Indikator Deskripsi Skor 
2 Merencanakan 

Penyelesaian 
 
 

Menuliskan dengan benar 
rumus yang digunakan dalam 
menyelesaikan masalah 

4 

 Menuliskan rumus yang 
digunakan dalam 
menyelesaikan masalah tapi 
hanya sebagian yang benar 

3 

 Menuliskan rumus yang akan 
digunakan dalam 
menyelesaikan masalah tapi 
kurang tepat 

2 

 Salah menuliskan rumus yang 
akan digunakan dalam 
menyelesaikan masalah 

1 

 Tidak menuliskan rumus 0 
3 Menyelesaikan 

Masalah 
 

Menuliskan penyelesaian 
masalah dari soal dengan 
benar, lengkap, dan sistematis 

4 

 Menuliskan penyelesaian 
masalah dari soal dengan 
benar, tetapi tidak lengkap 
atau tidak sistematis 

3 

 Menuliskan penyelesaian 
masalah dari soal dengan 
sistematis, tetapi benar 

2 

 Salah menuliskan 
penyelesaian masalah dari 
soal 

1 

 Tidak menuliskan 
penyelesaian masalah dari 
soal 

0 

4 Memeriksa 
Kembali 
Pemecahan 

Menuliskan kesimpulan atau 
menjawab apa yang 
ditanyakan dengan benar dan 
tepat 

4 

  Menuliskan kesimpulan atau 
menjawab apa yang 
ditanyakan dengan benar tapi 
kurang tepat 

3 

  Menuliskan kesimpulan atau 
menjawab apa yang 2 



 

No Indikator Deskripsi Skor 
ditanyakan dengan benar 

  Salah menuliskan atau 
menjawab apa yang 
ditanyakan dengan benar 

1 

  Tidak menuliskan kesimpulan 
atau tidak menjawab apa yang 
ditanyakan dari soal 

0 

 

Adapun cara perhitungan nilai akhir adalah sebagai berikut. 

Nilai Akhir = �����	����	�������
����	��������

 x 100 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemecahan 

masalah yang dimaksud adalah siswa dalam memecahkan soal-soal 

pemecahan masalah matematis dengan memperhatikan tahap-tahap yang 

telah dikemukakan untuk menemukan jawaban. Kemampuan siswa dalam 

memahami masalah, merencanakan pemecahan, melakukan rencana 

pemecahan dan memeriksa kembali pemecahan dilihat dari kecenderungan 

indikator setiap tahap kemampuan pemecahan masalah yang diberikan. 

    Prinsip yang terdapat dalam Kemampuan pemecahan masalah 

matematis  ini sejalan dengan ajaran islam. Pertama, segala sesuatu 

memiliki jiwa atau personalisasi. Terlihat bahwa semua ciptaan tuhan itu 

selain memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia, juga 

merupakan objek penelitian yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

اھُنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوھَُو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمٌ  ھَُو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فِي اْأل َْرِض َجِمیًعا َماِء فََسوَّ ثُمَّ اْستََوى إِلَى السَّ     



 

( Artinya):” Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 

dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan 

Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al- Baqorah, 2:29). “Dia-lah yang 

menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan di tetapkan-Nya 

manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu 

mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak memciptakan 

yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda 

(kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Yunus, 10:6). Kedua di 

dalam Al- Qur’an terdapat ayat  

َماَواِت َواْأل َْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت ھََذا الَِّذیَن یَْذُكُروَن هللاَّ َ قِیَاًما َوقُعُ  وًدا َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َوَیتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السَّ

 بَاِطالً ُسْبَحانََك فَِقَنا َعَذاَب النَّار

  ( Artinya ): “Ya tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-

sia, Maha Suci Engkau, maka periharalah kami dari siksa neraka”. Ketiga 

didalam ajaran islam, terdapat predikat yang memberikan kepada 

seseorang yang dadasarkan pada usahanya. Misalnya, bagi orang yang 

mempercayai rukun iman dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya 

disebut mukmin. Bagi mereka yang melaksanakan ajaran islam tersebut 

disebut muslim. Kelima prinsip yang sejalan dengan adanya berbagai 

upacara tradisi dalam islam, seperti tradisi pemberian nama yang baik pada 



 

anak, menyembelih hewan akikah, dan menikahkannya apabila sudah 

dewasa.25 

2. PISA (Programme for International Student Assement) 

PISA merupakan singkatan dari Programme International for 

Student Assesment yang merupakan suatu bentuk evaluasi kemampuan dan 

pengetahuan yang dirancang untuk  siswa usia 15 tahun . PISA sendiri 

merupakan proyek dari Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 

untuk bidang membaca, matematika dan sains. Ide utama dari PISA adalah 

hasil dari sistem pendidikan harus diukur dengan kompetensi yang 

dimiliki oleh siswa dan konsep utamanya adalah literasi.26 

PISA dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, yaitu pada tahun 2000, 

2003, 2006, 2009, dan seterusnya.  Sejak tahun 2000 Indonesia mulai 

sepenuhnya berpartisipasi pada PISA. Pada tahun 2000 sebanyak 41 

negara berpartisipasi sebagai peserta sedangkan pada tahun 2003 menurun 

menjadi 40 negara dan pada tahun 2006 melonjak menjadi 57 negara. 

Jumlah negara yang berpartisipasi pada studi ini meningkat pada tahun 

2009 yaitu sebanyak 65 negara. PISA terakhir diadakan pada tahun 2012, 

dan laporan mengenai hasil studi ini belum dirilis oleh pihak OECD.27 

                                                             
25 Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2009), 

h. 236-240. 
26 Stacey-Kaye. (2010). “Mathematical and Scientific Around The World”. Journal of 

Science and Mathematics Education in Southeast Asia. 33(1), h.7-12. 
27 Levenberg-Ilana, I. (2015). “Literacy in Mathematics with “Mother Goose”. International 

Journal of Learning & Development. 5(1), h.27-28. 



 

Dalam melakukan studi ini, setiap negara harus mengikuti prosedur 

operasi standar yang telah ditetapkan, seperti pelaksanaan uji coba dan 

survei, penggunaan tes dan angket, penentuan populasi dan sampel, 

pengelolaan dan analisis data, dan pengendalian mutu. Desain dan 

implementasi studi berada dalam tanggung jawab konsorsium 

Internasional yang beranggotakan the Australian Council for Educational 

Research (ACER), the Netherlands National Institute for Educational 

Measurement (Citogroep), The National Institute for Educational Policy 

Research in Japan (NIER), dan WESTAT United States.  

Tujuan PISA adalah untuk mengukur prestasi literasi membaca, 

matematika, dan sains bagi siswa usia 15 tahun. Bagi Indonesia, manfaat 

yang dapat diperoleh antara lain untuk mengetahui posisi prestasi literasi 

siswa di Indonesia bila dibandingkan dengan prestasi literasi siswa di 

negara lain dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Matematika sering 

diartikan sebagai bahasa simbol atau bilangan. Persepsi umum masyarakat 

yang terjadi adalah matematika dikaitkan dengan angka atau operasi 

hitung, misalnya: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Kompetensi dalam matematika seringkali dihubungkan dengan 

kemampuan untuk memanipulasi bilangan, antaralain kemampuan untuk 

menghitung secara cepat.28 

                                                             
28 Close-Sean. (2009). “Gender and PISA Mathematics: Irish result in context”. European 

Educational Research Journal. 8(1), h.20-21. 



 

Pengertian tersebut bukannya keliru, tetapi kurang lengkap. 

Memang benar bahwa salah satu wujud dari literasi matematika adalah 

kompetensi menghitung. Namun, bilangan hanyalah sebagian kecil saja 

dari matematika. Dalam masa sekarang, kalkulator dan komputer telah 

banyak digunakan, kecepatan menghitung tidak lagi menjadi tujuan. 

Secepat apapun seseorang dalam berhitung, ada kalkulator dan komputer 

yang bisa menggantikan. Dalam kehidupan modern ini kompetensi 

membaca, menulis, dan menghitung, meskipun masih penting, namun 

tidaklah cukup. 29 

Sama halnya dengan Pemikiran Matematis, Literasi Matematis 

juga memiliki penjelasan yang beragam. Berikut merupakan beberapa 

definisi dari literasi matematis : 

a. OECD menjelaskan  bahwa definisi literasi matematis menurut Draft 

Assessment Framework PISA 2012 adalah: Mathematical literacy is an 

individual’s capacity to formulate, employ, and interpret mathematics 

in a variety of contexts. It includes reasoning mathematically and 

using mathematical concepts, procedures, facts, and tools to describe, 

explain, and predict phenomena. It assists individuals to recognise the 

role that mathematics plays in the world and to make the well-founded 

judgments and decisions needed by constructive, engaged and 
                                                             

29 Anni Malihatul Hawa” Analisis Kemampuan Siswa Menyelesaikan Soal 
Matematika Bertipe PISA”( Makalah utama termuat pada Seminar Nasional Evaluasi 
Pendidikan Tahun 2014 Pendidikan Dasar Konsentrasi Matematika, PPs Universitas 
Negeri Semarang),h.3 



 

reflective citizens. Hal ini meliputi penalaran matematik dan 

pengunaan konsep, prosedur, fakta  matematika untuk 

mendeskripsikan, menjelaskan, dan mempresiksi fenomena. Hal ini 

menuntun individu untuk mengenali peranan matematika dalam 

kehidupan dan membuat penilaian yang baik dan pengambilan 

keputusan yang dibutuhkan oleh penduduk yang konstruktif, dan 

reflektif. 30 

b.  Hofer dan Beckmann juga menulis dalam sebuah jurnal Internasional 

bahwa Mathematical literacy is an individual’s capacity to identify 

and understand the role that mathematics plays in the world, to make 

well-founded judgements and to use and engage with mathematics in 

ways that meet the needs of that individual’s life as a constructive, 

concerned, and reflective citizens.31  

c. Baynham dan James Gee menyatakan bahwa literasi merupakan 

integrasi keterampilan  menyimak, berbicara, menulis, membaca dan 

berfikir kritis. James Gee mengartikan literasi adalah ‘’Matery of, or 

fluetcontrol over a secondary Discourse’’ dalam memberikan 

pengertian demikian gee menggunakan dasar pemikiran bahwa literasi 
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Teaching “ ( International Journal of Education and Research Vol. 4 No. 11 November 
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merupakan suatu  keterampilan yang dimiliki seseorang dari  kegiatan 

berfikir, berbicara, membaca dan menulis. 

Dasar penilaian prestasi literasi membaca, matematika, dan sains 

dalam PISA memuat pengetahuan yang terdapat dalam kurikulum dan 

pengetahuan yang bersifat lintas kurikulum.Masing-masing aspek literasi 

yang diukur adalah sebagai berikut: 

a. Membaca : memahami, menggunakan, dan merefleksikan dalam 

bentuk tulisan. 

b. Matematika : mengidentifikasikan dan memahami serta menggunakan 

dasar-dasarmatematika yang diperlukan seseorang dalam menghadapi 

kehidupan sehari-hari. 

c. Sains : menggunakan pengetahuan dan mengidentifikasi masalah 

untuk memahamifakta-fakta dan membuat keputusan tentang alam 

serta perubahan yang terjadi padalingkungan.32 

Salah satu aspek penting dari kemampuan literasi matematika 

adalah keterlibatan matematika dalam pemecahan masalah di berbagai 

konteks. Konteks yang dimaksud adalah situasi yang padanya 

dapat dilekatkan suatu permasalahan dan pada situasi tersebut terdapat 

informasi-informasi yang dapat dijadikan lolusi terhadap permasalahan 

tersebut. Konteks yang digunakan adalah konteks yang dekat dan 

diketahui dalam kehidupan sehari-hari siswa. 
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Konten matematika dalam PISA ditentukan berdasarkan hasil studi 

yang mendalam serta berdasarkan konsensus di antara negara-negara 

OECD agar pencapaian siswa itu dapat dibandingkan secara internasional 

dengan memperhatikan keragaman masing-masing negara. Disamping itu, 

OECD juga menyebutkan bahwa konten matematika dalam PISA 

diusulkan berdasarkan fenomena matematika yang mendasari dari 

beberapa masalah dan yang telah memotivasi dalam pengembangan 

konsep matematika dan prosedur tertentu. Adapun konten matematika 

dalam PISA dibagi menjadi empat konten yaitu: 

a. Change and Relationships (Perubahan dan Hubungan) 

Perubahan dan hubungan berkaitan dengan pokok pelajaran 

aljabar. Hubungan matematika sering dinyatakan dengan persamaan 

atau hubungan yang bersifat umum, seperti penambahan, pengurangan, 

dan pembagian. Hubungan ini juga dinyatakan dalam berbagai simbol 

aljabar, grafik, bentuk geometris, dan tabel. Oleh karena setiap 

representasi simbol itu memiliki tujuan dan sifatnya masing-masing, 

proses penerjemahannya sering menjadi sangat penting dan 

menentukan sesuai dengan situasi dan tugas yang harus dikerjakan. 

b. Space and Shape (Ruang dan Bentuk) 

Ruang dan bentuk berkaitan dengan pelajaran geometri. Soal 

tentang ruang dan bentuk ini menguji kemampuan siswa mengenali 

bentuk, mencari persamaan dan perbedaan dalam berbagai dimensi dan 



 

representasi bentuk, serta mengenali ciri-ciri suatu benda dalam 

hubungannya dengan posisi benda tersebut. Wijaya  menyebutkan 

bahwa, untuk memahami konsep space and shape dibutuhkan 

kemampuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan obyek 

berbeda, menganalisis komponen-komponen dari suatu obyek, dan 

mengenali suatu bentuk dalam dimensi dan representasi yang berbeda. 

c. Quantity (Bilangan) 

Bilangan berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola 

bilangan, antara lain kemampuan untuk memahami ukuran, pola 

bilangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bilangan dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti menghitung dan mengukur benda 

tertentu. Termasuk dalam konten bilangan ini adalah kemampuan 

bernalar secara kuantitatif, merepresentasikan sesuatu dalam angka, 

memahami langkah-langkah matematika, berhitung di luar kepala, dan 

melakukan penaksiran. 

d. Uncertainty and Data (Probabilitas/Ketidakpastian dan Data) 

Probabilitas/ketidakpastian dan data berhubungan dengan 

statistik dan peluang yang sering digunakan dalam masyarakat 

informasi. Penyajian dan interpretasi data adalah konsep kunci dalam 

konten ini.33 
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Dalam PISA juga terdapat tujuh kemampuan dasar matematika 

yang menjadi pokok dalam proses literasi matematis yakni : 

1. Komunikasi (Communication) 

Siswa merasakan adanya beberapa tantangan dan dirangsang 

untuk mengenali dan memahami masalah. Membaca, mengkode dan 

menginterpretasikan pernyataan, pertanyaan, tugas atau benda yang 

memungkinkan siswa untuk membentuk mental dari model situasi 

yang merupakan langkah penting dalam memahami, menjelaskan, dan 

merumuskan masalah. Selama proses penyelesaian masalah, perlu 

diringkas dan disajikan. Kemudian setelah solusi ditemukan, maka 

pemecah masalah perlu untuk mempresentasikan solusi yang 

didapatkan, dan melakukan justifikasi terhadap solusinya. 

2. Matematisasi (Mathematizing) 

Istilah matematisasi digunakan untuk menggambarkan kegiatan 

matematika dasar yang terlibat dalam bentuk mentransformasi masalah 

yang didefinisikan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk 

matematis (yang mencakup struktur, konsep, membuat asumsi, dan 

atau merumuskan model), atau menafsirkan, mengevaluasi hasil 

matematika atau model matematika dalam hubungannya dengan 

masalah kontekstual. 

3. Representasi (Representation)  



 

Pada kemampuan representasi ini, siswa merepresentasikan 

hasilnya baik dalam bentuk grafik, tabel, diagram, gambar, persamaan, 

rumus, deskripsi tekstual, dan materi yang konkrit. 

4. Penalaran dan Argumen (Reasoning and Argument) 

Kemampuan ini melibatkan kemampuan siswa untuk bernalar 

secara logis untuk mengekspolari dan menghubungkan masalah 

sehingga mereka membuat kesimpulan mereka sendiri, memberikan 

pembenaran terhadap solusi mereka. 

5. Merumuskan strategi untuk memecahkan masalah (Devising Strategies 

for Solving Problems)  

Kemampuan ini melibatkan siswa untuk mengenali, 

merumuskan, dan memecahkan masalah. Hal ini ditandai dengan 

kemampuan dalam merencanakan strategi yang akan digunakan untuk 

memecahkan masalah secara matematis. 

6. Menggunakan bahasa simbolik, formal, dan teknik, serta operasi 

(Using symbolic, formal, and technical language, and operations) 

Hal ini melibatkan kemampuan siswa untuk memahami, 

menginterpretasikan, memanipulasi, dan menggunakan simbol-simbol 

matematika dalam pemecahan masalah. 

7. Menggunakan alat-alat matematika (Using Mathematical Tools) 



 

Hal ini melibatkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat 

matematika, seperti alat ukur, kalkulator, dan lain sebagainya. 34 

Tabel 2.5 

Level dalam PISA 

 

Level Aktivitas yang dilakukan siswa 

Level 6 Siswa dapat melakukan konseptualisasi, generalisasi dan 
menggunakan informasi berdasarkan pada investegasi dan 
modeling pada situasi permasalahan yang kompleks. 

Siswa dapat menghubungkan sumber informasi berbeda 
dengan fleksibel dan menerjemahkannya.  

 Siswa mampu berpikir dan bernalar secara matematika. 

Siswa dapat menerapkan pemahamannya secara mendalam 
disertai dengan penguasaan teknis operasi matematika, 
mengembangkan strategi dan pendekatan baru dalam 
menghadapi situasi yang baru. 

Siswa dapat merumuskan dan mengkomunikasikan dengan  
tepat tindakannya dan merefleksikan dengan 
mempertimbangkan temuannya, interpretasinya, pendapatnya, 
dan ketepatan pada situasi yang nyata. 

Level 5 

 

Siswa dapat mengembangkan dan bekerja dengan model pada 
situasi yang komplek, mengidentifikasi kendala dan 
menjelaskan dengan tepat dugaan-dugaan. 

Siswa memilih, membandingkan dan mengevaluasi strategi 
penyelesaian masalah yang sesuai ketika berhadapan dengan 
situasi yang rumit yang berhubungan dengan model tersebut. 
Siswa bekerja dengan menggunakan pemikiran dan penalaran 
yang luas, serta secara tepat menghubungkan pengetahuan dan 
ketrampilan matematikanya dengan situasi yang dihadapi.  

Level 4 

 

Siswa dapat bekerja secara efektif dengan model yang tersirat 
dalam situasi yang konkret tetapi komplek yang terdapat 
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hambatan-hambatan atau membuat asumsi-asumsi. 

Siswa dapat memilih dan mengabungkan representasi yang 
berbeda termasuk menyimbolkannya dan menghubungkannya 
dengan situasi nyata. 

Siswa dapat menggunakan perkembangan ketrampilan yang 
baik dan mengemukakan alasan dan pandangan yang fleksibel 
sesuai dengan konteks. 

Siswa dapat membangun dan mengkomunikasikan penjelasan 
dan pendapatnya berdasarkan pada interpretasi, hasil dan 
tindakan. 

Level 3 

 

Siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik, termasuk 
prosedur yang memerlukan keputusan secara berurutan. 

Siswa dapat memilih dan menerapkan strategi memecahkan 
masalah yang sederhana. 

Siswa dapat menginterpretasikan dan menggunakan  
representasi berdasarkan pada sumber informasi yang berbeda 
dan mengemukakan alasannya secara langsung dari yang 
didapat. 

Siswa dapat mengembangkan komunikasi sederhana melalui 
hasil, interpretasi dan penalaran mereka. 

Level 2 

 

Siswa dapat menginterpretasikan dan mengenali situasi dalam 
konteks yang memerlukan penarikan kesimpulan secara 
langsung. 

Siswa dapat memilah informasi yang relevan dari sumber 
tunggal dan menggunakan penarikan kesimpulan yang tunggal. 

Siswa dapat menerapkan algoritma dasar, memformulasikan, 
menggunakan, melaksanakan prosedur atau ketentuan-
ketentuan yang dasar. 

Siswa dapat memberikan alasan secara langsung dan 
melakukan penafsiran secara harfiah dari hasil. 

Level 1 

 

Siswa dapat menjawab pertanyaan yang konteknya umum 
dimana informasi yang relevan telah tersedia dan pertanyaan 
telah diberikan dengan jelas. 

Siswa dapat mengidentifikasikan informasi dan menyelesaikan 
prosedur rutin menurut instruksi langsung pada situasi yang 



 

eksplisit. 

3. Perubahan dan Hubungan 

Konten ini berkaitan dengan pokok pelajaran aljabar. Hubungan 

matematika sering dinyatakan dengan persamaan atau hubungan yang 

bersifat umum, seperti penambahan, pengurangan, dan pembagian. 

Hubungan itu juga dinyatakan dalam berbagai simbol aljabar, grafik, 

bentuk geometris, dan tabel. Oleh karena setiap representasi simbol itu 

memiliki tujuan dan sifatnya masing-masing, proses penerjemahannya 

sering menjadi sangat penting dan menentukan sesuai dengan situasi dan 

tugas yang harus dikerjakan.35 Berikut adalah soal PISA konten perubahan 

dan hubungan : 

“Dibawah ini adalah 3 tower yang memiliki tinggi berbeda dan tersusun 

dari dua bentuk yaitu bentuk segi-enam dan persegi panjang.  
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Berapa tinggi tower yang paling pendek tersebut?” 

B. PENELITIAN-PENELITIAN YANG RELEVAN 

Leo Adhar Effendi pada penelitian yang berjudul  “Pembelajaran Matematika 

Dengan Metode Penemuan Terbimbing Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Representasi Dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Smp”, diperoleh 

hasil yaitu : 

“Secara keseluruhan peningkatan kemampuan representasi dan 
pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh 
pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing lebih baik 
daripada pembelajaran konvensional. Bila memperhatikan 
kemampuan awal matematis, pada kemampuan awal sedang dan 
tinggi peningkatan kemampuan representasi dan pemecahan 
masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 
metode penemuan terbimbing lebih baik daripada pembelajaran 
konvensional. Akan tetapi, pada kemampuan awal rendah 
peningkatan kemampuan representasi dan pemecahan masalah 
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode 
penemuan terbimbing dan siswa yang memperoleh pembelajaran 
konvensional tidak berbeda signifikan” 
 

Anni Malihatul Hawa pada penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan 

Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Matematika Bertipe PISA”, diperoleh 

hasil yaitu : 

“Siswa mampu menguasai konten matematika dalam mengerjakan 
soal matematika bertipe PISA. Selain itu soal matematika bertipe 
PISA ini membuat siswa mudah mengerjakan soal matematika 
walaupun konten matematika yakni ruang dan bentuk, perubahan 
dan keterkaitan dan bilangan dalam tes matematika bertipe PISA 
menurut siswa adalah sulit, namun dengan soal bertipe PISA siswa 
mampu untuk menyelesaikannya. Kemampuan siswa dalam 
menguasai konten matematika berkategori baik, karena soalnya 
dibuat dengan konten yang jelas maka soal lebih mengarah dan 
mudah diuraikan oleh siswa. Kemampuan penguasaan proses 
matematika dalam menyelesaikan soal matematika bertipe PISA 
berkembang dengan sendirinya setelah siswa mengerjakan soal 



 

bertipe PISA. Bisa dikatakan bahwa soal bertipe PISA ini dapat 
merangsang kemampuan penguasaan proses matematika dalam 
mengerjakan soal Matematika dengan kemampuannya serta 
menggunakan formula yang tepat khususnya pada kategori 
mathematising, reasioning and argument, problem solving dan 
using mathematic tools. Kemampuan penguasaan konteks 
matematika siswa memiliki kategori baik yakni dapat memperjelas 
siswa dalam penyelesaian soal-soal, kemampuan penguasaan 
konteks matematika yang baik memudahkan siswa dalam 
menemukan cara dan jawaban yang tepat dalam mengerjakan soal 
matematika bertipe PISA. Bisa dikatakan bahwa siswa mampu 
menguasi konteks matematika khususnya pada kategori umum dan 
sains.” 
 

Wardono, Scolastika Mariani pada penelitian yang berjudul “The Realistic 

Learning Model With Character Education And Pisa Assessment To Improve 

Mathematics Literacy” diperoleh hasil yaitu : 

“The development of learning devices by using modified 
Thiagarajan has resulted the learning devices of innovative PMRI 
with character education and PISA assessment which is valid and 
practical. The innovative PMRI learning model character education 
and PISA assessment effectively improves the students’ ability in 
mathematics problem solving literacy. The quality of innovative 
PMRI learning model with character education and PISA 
assessment can be categorized as good and the students’ character 
is more developed better. 

In order to improve the ability of mathematics problem solving 
literacy of VIII grade students of junior high school, it is 
recommended that teacher implements the innovative PMRI model 
with character education and PISA assessment. The junior high 
school mathematics teacher is recommended to keep creating 
innovation in mathematics learning and to socialize the PISA 
oriented assessment so that it can help to improve the Indonesian 
students rank in the future PISA assessment.” 

Pengembangan perangkat pembelajaran dengan menggunakan 
modifikasi Thiagarajan telah menghasilkan perangkat pembelajaran 
inovatif PMRI dengan pendidikan karakter dan penilaian PISA 
yang valid dan praktis. Pendidikan karakter pembelajaran PMRI 
yang inovatif dan penilaian PISA secara efektif meningkatkan 
kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. 



 

Kualitas model pembelajaran PMRI yang inovatif dengan 
pendidikan karakter dan penilaian PISA dapat dikategorikan baik 
dan karakter siswa lebih berkembang dengan baik. Untuk 
meningkatkan kemampuan matematika memecahkan masalah 
kemampuan baca tulis siswa kelas VIII SMP, disarankan agar guru 
menerapkan model PMRI yang inovatif dengan pendidikan 
karakter dan penilaian PISA. Guru matematika SMP dianjurkan 
untuk tetap menciptakan inovasi dalam pembelajaran matematika 
dan mensosialisasikan penilaian berorientasi PISA. 

 

C. KERANGKA BERFIKIR 

Kemampuan pemecahan masalah matematis masing-masing siswa 

pasti berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, digunakan soal-soal PISA yang 

secara Internasional berfokus pada kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Dalam pengerjaan soal-soal PISA pastinya menemui 

kesulitan-kesulitan, dan masing-masing anak bisa saja menjumpai kesulitan 

yang berbeda-beda, dan juga setiap anak pun memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang berbeda-beda pula. Ada siswa yang memiliki 

kemampuan pemecahan masalah matematis tinggi, sedang dan rendah. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan 

pemecahan masalah matematika dalam menyeesaikan soal model Programme 

for International Student Assessment (PISA) pada konten perubahan dan 

hubungan ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa kelas IX Mts. 

Hasanuddin Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2017/2018. Serta, melihat kesulitan yang dihadapi siswa ketika mengerjakan 

soal. 



 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi kegiatan belajar mengajar dalam materi pembelajaran matematika. 

Kegiatan observasi ini akan digunakan sebagai gambaran awal penelitian serta 

dapat digunakan untuk memperkuat hasil analisis data. Selain itu, dapat juga 

digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui penyebab 

kesalahan yang dilakukan siswa. 

Setelah semua materi telah diberikan, soal tes diberikan kepada siswa 

untuk memperoleh data tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. 

Kesalahan-kesalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan 

menurut kesalahan yang sejenis. Berdasarkan identifikasi terhadap jawaban tes 

siswa, dipilih beberapa siswa untuk diwawancara. Wawancara bertujuan untuk 

mengkonfirmasikan jawaban siswa pada tes serta untuk mengetahui faktor-

faktor penyebab kesulitan yang dilakukan. 

Dari tes dan hasil wawancara dilakukan triangulasi data yaitu 

menggabungkan data yang diperoleh dari kedua kegiatan tersebut untuk 

memperoleh data yang valid. Berikutnya adalah kegiatan analisis data yang 

meliputi tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data, 

penyajian data, serta verifikasi (pengecekan) data dan penarikan kesimpulan.  

 

  



 

 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Salah satu bagian penting dalam kegiatan penelitian adalah cara yang 

digunakan peneliti atau metode penelitian. Dalam metode penelitian diperlukan 

sebuah pendekatan yang akan digunakan sebagai pijakan dalam rangkaian 

pelaksanaan penelitian. Memilih pendekatan tertentu dalam penelitian harus 

disadari bahwa ia memiliki konsekuensi tersendiri sebagai proses yang harus 

diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir agar memperoleh hasil yang 

maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkau dan maksud 

dari pendekatan tersebut. 

1. Sugiono mendefinisikan  metode penelitian secara umum diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.36 

2. Sementara itu,  Creswell menyatakan Research that is guided by the 

qualitative paradigm is defined as :”an inquiry process of understanding 

a social or human problem based on vuilding a complex, holistic picture, 

formed with word, reporting detailed views of informants, an conducted 

in a naturan setting. Penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif 

didefinisikan sebagai proses penelitian untuk memahami masalah-
                                                             

36 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ( Bandung : 2012), h. 2 



 

masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh 

dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan 

terinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar 

(setting) yang alamiah.37 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (qualitative research). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan harapan agar dapat 

mengungkap secara lebih cermat kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa dalam menjawab soal model Programme for International Student 

Assessment ( PISA ). 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Hasanuddin Teluk Betung Bandar 

Lampung. Waktu yang digunakan peneliti untuk mengadakan penelitian yaitu 

pada Semester Ganjil tahun ajaran 2017/2018. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi 

penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Siswa MTs Hasanuddin  tergolong sekolah yang memiliki tingkat 

intelegensi cukup baik. Hal ini terlihat dari seleksi penerimaan siswa 

baru, serta standar nilai yang ditetapkan sebagai syarat untuk menjadi 

siswa di sekolah ini. 

                                                             
37 Creswell, Design Research Qualitative Quantitaive and Mixed,(Nebraska,2007)., h.19  



 

2. Kepala sekolah dan guru-guru MTs Hasanuddin ini cukup terbuka untuk 

menerima pembaharuan dalam pendidikan. Khususnya dalam proses 

belajar mengajar. 

3. Di sekolah ini belum pernah diadakan penelitian Analisis Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Model PISA. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 25 orang peserta didik kelas IX 

tahun ajaran 2017/2018. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IX 

MTs. Hasanuddin Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung yang dipilih 

dengan teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.38 Pemilihan 

subjek penelitian  akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu 

kelompok siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis 

tinggi, kelompok siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah 

matematis sedang, dan kelompok siswa yang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah matematis rendah. Memilih subjek penelitian juga 

berdasarkan pertimbangan guru yang berkaitan dengan kecakapan peserta 

didik dalam mengemukakan pendapat atau jalan pikirannya secara lisan 

maupun tulisan. Dimana nantinya akan dipilih 3 siswa secara acak dengan 

tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis yang berbeda-beda yang 

                                                             
38 Ibid, h. 218-219. 



 

dijadikan sumber data utama pada penelitian ini. 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan meliputi tiga tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. Masing-masing tahap 

akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : 

a. Meminta izin untuk melakukan penelitian di MTs. Hasanuddin 

Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung. 

b. Membuat kesepakatan dengan guru bidang studi matematika MTs. 

Hasanuddin Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung mengenai 

siswa yang akan dijadikan obyek penelitian dan waktu yang akan 

digunakan untuk penelitian. 

c. Penyusunan instrumen penelitian meliputi kisi-kisi soal tes dan 

alternatif penyelesaian serta pedoman wawancara. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : 

a. Pemberian tes kepada siswa kelas IX MTs. Hasanuddin Kupang Teba 

Teluk Betung Bandar Lampung yang menjadi subjek penelitian. 

b. Melakukan wawancara kepada 3 orang siswa dari peserta sebagai 

perwakilan dari subjek yang akan diwawancarai secara mendalam oleh 

peneliti tentang kesulitan yang dialami siswa dalam menjawab soal 

model PISA. 



 

3. Tahap Analisis 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan 

teknik analisis data yang telah tertulis sebelumnya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit. Sutrisno hadi mengemukakan bahwa 

anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode 

wawancara adalah sebagai berikut :  

a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang 
dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar 
dan dapat dipercaya. 

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si 
peneliti.39 
 

Secara umum, terdapat dua macam pedoman wawancara, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 
hanya menuntut garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja, 
kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara 
dengan jenis pedoman ini lebih banyak bergantung pada pewawancara. 
Jenis wawancara dalam penelitian ini sanga tepat untuk penelitian 
kasus. 

b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 
disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Pewawancara 
tinggal membubuhkan tanda √ (check) pada nomor yang sesuai.40 

                                                             
39  http://www.slideshare.net/NastitiChristianto/teknik-analisis-data-kuantitatif-dan-

kualitatif [On-line] 
40 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.175 



 

 
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman wawancara tidak terstruktur. Dimana pedoman wawancara hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan, yang selanjutnya pertanyaan-

pertanyaan tersebut akan dikembangkan oleh pewawancara atau peneliti 

itu sendiri untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang lengkap dan 

mendalam. 

2. Tes 

Tes adalah suatu teknik pengukuran yang didalamnya terdapat 

berbagai pertanyaan-pertanyaan, atau serangkaian tugas yang harus 

dikerjakan oleh responden. Sedangkan tes sebagai alat penilaian adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa untuk 

mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam 

bentuk tulisan (tes tulis), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). Jenis 

tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis sedangkan 

bentuk tesnya berupa soal essay (uraian). Dalam tes uraian dituntut 

kemampuan peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya melalui 

bahasa tulisan. Dipilihnya tes essay pada penelitian ini karena untuk 

menyesuaikan dengan penelitian ini yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal matematika 

model PISA pada konten perubahan dan hubungan. 

 

 



 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ilmu sosial adalah suatu alat yang 

digunakan untuk menyimpulkan data dan informasi yang diinginkan.41 Dalam 

penelitian ini ada dua macam instrumen yang digunakan yaitu : 

1. Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Nasution, alasan kenapa 

instrumen adalah peneliti, karena segala sesuatunya belum mempunyai 

benuk yang pasti, Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis 

yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat 

ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya.42 Selain itu peneliti sebagai 

instrumen penelitian karena memiliki cirri-ciri sebagai berikut : 

a. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus 
dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi 
peneliti. 

b. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 
keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

c. Tiap situasi merupakan keseluruhan. 
d. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami 

dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering 
merasakannya dan mengalaminya bedasarkan pengetahuan kita. 

e. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang 
diperoleh. 

f. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan 
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan 
segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasa, perbaikan, atau 
perubahan.43 
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2. Soal Tes 

Tes adalah alat ukur yang sangat berharga dalam penelitian.44 Soal 

tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika model PISA pada konten perubahan 

dan hubungan. Soal tes yang akan diberikan berupa soal matematika 

tertulis pada smateri aljabar. Hasil dari pekerjaan siswa tersebut yang 

nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana 

proses kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, yang tidak lain 

sebagai data utama dalam penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis 

dari hasil tes, catatan lapangan, wawancara, dan lain-lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 45  Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Analisis data dalam 

penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu analisis data tertulis dan 

analisis data wawancara. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Masing-masing tahap 

akan diuraikan sebagai berikut: 
                                                             

44 Hamzah B.Uno, Assessment Pembelajaran (Jakarta : Bumi Aksara,2012), h.111 
45 Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Jakarta: Raja Grafindo Persada 
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1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, 

maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit.46 Untuk itu 

perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila 

diperlukan. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang 

memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang 

tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat 

didiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Memlalui 

diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat 

mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori 

yang signifikan.47 

2. Penyajian Data (Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dengan uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan 
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Huberman berpendapat bahwa “the most frequent from of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative text”.48 Untuk 

penyajian data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uraian singkat 

untuk menjelaskan data yang sudah didapat secara jelas dan rinci. 

3. Congclution Drawing/Verification 

  Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data beikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dankonsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.49 

H.  Pengecekan Keabsahan Data 

Setelah data dianalisis sampai ditemukan jawaban dari pertanyaan 

penelitian, selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data temuan. 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga 

teknik yaitu, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pemeriksaan sejawat. 

Berikut ini dijelaskan lebih lanjut dalam uraian berikut; 
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1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang 

konstan atau tentative. 50  Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti 

mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan terus menerus selama 

proses pemberian tes pada hari pertama penelitian. Sehingga selama tes 

berlangsung diperoleh data yang tercatat secara sistematis. 

2.  Triangulasi 

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai tehnik51 Pada penelitian ini jenis triangulasi 

yang digunakan adalah triangulasi tehnik untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Sumber data yang akan 

digabungkan merupakan data dari hasil analisis pekerjaan siswa dan hasil 

wawancara dengan siswa subjek penelitian. 

3.  Pengecekan Sejawat 

Pengecekan sejawat yang dimaksud disini adalah mendiskusikan 

proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing/teman mahasiswa 

yang sedang atau telah mengadakan penelitian kualitatif atau orang yang 

                                                             
50  Sugiyono “metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 

2012), h.270. 
51 Dr. Djam’an Satori, Dr. Aan Komariah “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 171 



 

berpengalaman mengadakan penelitian kualitatif. 52  Pengecekan teman 

sejawat dalam penelitian kualitatif setara dengan validasi oleh ahli dalam 

penelitian dan pengembangan.  

 

  

                                                             
52 Ibid, h. 276. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Responden Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MTs Hasanuddin Teluk Betung Bandar 

Lampung pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IX yang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang berbeda dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika dengan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Peneliti mengujikan kepada 25 siswa sebagai sasaran dalam penelitian ini, 

yang selanjutnya subjek penelitian diambil 3 orang dari siswa yang 

diambil secara acak sebagai subjek penelitian. Selanjutnya 3 orang siswa 

tersebut akan diwawancarai mengenai kesulitan siswa dalam menjawab 

soal- soal PISA berdasarkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa dalam menjawab soal PISA. Hasil wawancara direkam 

menggunakan perekam suara. 

B. Hasil Tes dan Analisis Data Siswa Berdasarkan Indikator 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

1. Hasil Tes Siswa 

 Pada hari sabtu tanggal 15 September 2017 jam ke-5 dan ke-6, peneliti 

memberikan tes kemampuan pemecahan masalah matematis model 

PISA di kelas IX MTs Hasanuddin. Untuk menjaga kerahasiaan maka 

daftar hasil tes menggunakan abjad, adapun daftar hasil tes 



 

kemampuan pemecahan masalah secara lengkap pada tabel di bawah 

ini: 

 
Tabel 4.1 

 Daftar Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Model PISA 
 

RESPONDEN SOAL 
1 

SOAL 
2.1 

SOAL 
2.2 

SOAL 
3.1 

SOAL 
3.2 

TOTAL KESIMPULAN 

A 16 16 16 16 16 80 TINGGI 
B 16 16 16 16 16 80 TINGGI 
C 15 14 13 15 16 73 SEDANG 
D 16 15 12 11 10 64 SEDANG 
E 13 14 16 12 14 69 SEDANG 
F 13 12 11 15 12 63 SEDANG 
G 12 13 11 14 16 66 SEDANG 
H 11 12 10 12 0 45 RENDAH 
I 13 16 16 16 16 77 TINGGI 
J 12 11 16 14 15 68 SEDANG 
K 16 16 16 16 16 80 TINGGI 
L 12 14 16 13 11 66 SEDANG 
M 11 13 14 11 16 65 SEDANG 
N 12 14 15 14 13 68 SEDANG 
O 12 12 12 12 12 60 SEDANG 
P 13 15 16 16 12 72 SEDANG 
Q 14 14 14 14 14 70 SEDANG 
R 15 15 16 14 13 73 SEDANG 
S 12 14 15 13 11 65 SEDANG 
T 10 14 15 12 11 62 SEDANG 
U 11 12 11 10 9 53 RENDAH 
V 12 13 11 12 14 62 SEDANG 
W 12 10 11 13 15 61 SEDANG 
X 16 13 11 10 0 50 RENDAH 
Y 12 14 11 15 10 62 SEDANG 

 

Dari tabel 4.1, diperoleh nilai rata-rata siswa yaitu 66,16. 

Kemudian pada gambar 4.1, diperoleh nilai standar deviasi yaitu 8,82. 



 

Nilai standar deviasi ini untuk mengetahui suatu ukuran penyimpangan 

suatu data. Menurut Ari Kunto dikatakan tinggi apabila ≥ �̅ + Standar 

Deviasi, sedang �̅ – Standar Deviasi < x ≤ �̅ + Standar Deviasi, dan 

rendah ≤ �̅ – Standar Deviasi. 

Selanjutnya dikelompokkan nilai siswa ke 3 kategori yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah untuk menentukan subjek penelitian. Dan 

didapatlah 4 siswa dengan kemampuan pemecahan masalah tinggi, 18 

siswa dengan kemampuan pemecahan masalah sedang dan 3 siswa 

dengan kemampuan pemecahan masalah rendah. Selanjutnya dipilih 

masing-masing 1 orang dari 3 kategori tersebut untuk dijadikan subjek 

penelitian. 

2. Analisis Data Siswa Berdasarkan Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

a. Subjek Penelitian I  

1) Butir Soal 1 

Subjek penelitian I pada butir soal 1 (dapat dilihat pada 

lampiran 3) kemampuan pemecahan masalah dalam menjawab 

soal tersebut subjek dapat memahami apa maksud dari butir soal 

tersebut, dan menjawab dengan baik dan benar. Subjek penelitian 

I pada tahap perencanaan penyelesaian sudah dapat merencanakan 

proses penyelesaian dimana ia menuliskan apa yang diketahui 

pada soal, yang ditanyakan pada soal dan menjawab soal. Subjek 



 

penelitian I juga menuliskan cara yang digunakan dengan 

mengeliminasi dan mensubtitusikan bentuk aljabar yang 

diketahui. Subjek penelitian I pada butir soal ini juga memeriksa 

kembali pekerjaannya dapat dilihat dari hasil akhir jawabannya, ia 

juga memberikan kesimpulan untuk menyimpulkan apa yang 

ditanyakan pada butir soal 1 sehingga ia menyelesaikannya 

dengan baik dan sesuai dengan apa yang di pertanyakan pada 

butir soal. 

2) Butir Soal 2.1 

Pada butir soal 2.1 subjek penelitian I  sudah dapat 

memahami masalah dengan menuliskan informasi yang akan ia 

gunakan untuk menyelesaikan masalah pada butir soal ini. Subjek 

penelitian I pada tahap merencanakan penyelesaian sudah 

merencanakan dengan baik dengan adanya apa yang diketahui 

pada soal dan menuliskan apa yang dipertanyakan pada soal. 

Selanjutnya pada tahap penyelesaian masalah subjek juga 

mensubtitusikan nilai yang diketahui pada soal dan menghitung 

penyelesaian masalah. Pada tahap pemeriksaan kembali 

pemecahannya, subjek dapat menyimpulkan hasil yang 

dipertanyakan pada butir soal.  

 

 

 



 

3) Butir Soal 2.2 

Pada butir soal 2.2 yakni dengan tipe soal yang serupa 

dengan butir soal 2.1, subjek penelitian pada tahap memahami 

masalah, ia sudah baik dan sudah menyebutkan informasi yang 

akan ia gunakan dalam menjawab butir soal ini. Pada tahap 

penyelesaian masalah subjek menggunakan rumus yang sesuai 

dengan apa yang dipertanyakan pada butir soal . pada tahap 

pemeriksaan pemecahan butir soal subjek mengecek kembali 

penyelesaian nya dengan memberikan kesimpulan dalam 

penyelesaiannya.. (dapat dilihat pada lampiran 3) 

4) Butir Soal 3.1 

Selanjutkan pada butir soal 3.1 pada tahap perencanaan 

penyelesaian subjek penelitian I dapat menentukan informasi yang 

diketahui pada butir soal ini. Pada tahap menyelesaikan masalah  

ia menuliskan perbedaan waktu antara Berlin dan Sydney yaitu 9 

jam. Dan juga mensubtitusikan ke pertanyaan yang ditanyakan 

pada soal. Pada tahap memeriksa kembali penyelesaian ia juga 

menyimpulkan apa yang ditanyakan pada soal. (dapat dilihat pada 

lampiran 3) 

5) Butir Soal 3.2 

Pada soal terakhir tahap perencanaan penyelesaian subjek 

penelitian I dapat menentukan informasi yang diketahui pada butir 

soal ini. Pada tahap menyelesaikan masalah  ia menuliskan 



 

perbedaan waktu antara Berlin dan Sydney yaitu 9 jam dan juga 

menentukan waktu yang di Sydney adalah waktu terlama 

dibandingkan Berlin. Pada tahap memeriksa kembali pertanyaan ia 

juga menyimpulkan hasil kerjanya. (dapat dilihat pada lampiran 

3) 

b. Subjek Penelitian II  

1) Butir Soal 1 

Subjek penelitian II pada butir soal 1, kemampuan 

pemecahan masalah dalam menjawab soal tersebut sudah baik 

dalam memahami masalah dengan mengetahui dengan 

menyebutkan informasi yang ada pada soal. Tahap selanjutnya 

adalah tahap merencanakan penyelesaian masalah, pada tahap ini 

subjek sudah merencanakan pemecahan dengan memisalkan dua 

buah bidang yaitu segi enam dengan Y dan persegi panjang 

dengan X. Dan ia menulis cara penyelesaian dengan eliminasi dan 

subtitusi. Pada tahap penyelesaian masalah subjek menyelesaikan 

dengan baik dan benar dengan mengetahui cara apa yang akan ia 

gunakan untuk menjawab soal. Tahap terahir yakni tahap 

pemeriksaan kembali masalah, subjek memeriksa kembali hasil 

penyelesaiannya dengan adanya kesimpulan yang ia buat dari 

pertanyaan. (dapat dilihat pada lampiran 3) 

 

 



 

2) Butir Soal 2.1 

Pada butir soal ini perencanaan penyelesaian masalah 

subjek penelitian II dapat dikatakan baik, dikarenakan ia sudah 

menentukan informasi- informasi apa yang akan ia gunakan ketika 

menjawab soal. Pada tahap penyelesaian masalah ia tidak 

mengalami kesulitan ketika menyelesaikan masalah, hanya saja 

pada tahap memeriksa kembali subjek penelitian II tidak 

menuliskan kesimpulan akhir. (dapat dilihat pada lampiran 3) 

3) Butir Soal 2.2 

Pada tahap perencanaan penyelesaian masalah subjek 

penelitian II pada butir soal 2.2 tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan pada soal. Pada tahap penyelesaian masalah, subjek 

sudah menyelesaiakan masalah dengan baik dan benar dengan 

mengetahui rumus yang akan ia gunakan dalam mengerjakan soal. 

Pada tahap pemeriksaan kembali subjek penelitian II tidak 

memberikan kesimpulan dari hasil jawabannya. Oleh karena itu 

subjek penelitian II kurang teliti dalam merencanakan 

penyelesaian dan tidak memeriksa kembali hasil pekerjaannya. 

(dapat dilihat pada lampiran 3) 

4) Butir Soal 3.1 

Pada butir soal 3.1 tahap memahami masalah pada butir 

soal ini subjek sudah memahami apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan. Pada tahap penyelesaian masalah ia tidak menuliskan 



 

langkah untuk mendapatkan perbedaan waktu antara Berlin dan 

Sydney. Pada tahap selanjutnya yaitu memeriksa kembali subjek 

tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban yang ia kerjakan. 

(dapat dilihat pada lampiran 3) 

5) Butir Soal 3.2 

Pada butir soal ini tahap memahami masalah, subjek 

penelitian II tidak menuliskan apa yang apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan pada tahap ini, selanjutnya tahap 

menyelesaikan masalah ia tidak mengalami kesulitan ketika 

menjawab. Pada tahap memeriksa kembali subjek tidak 

menuliskan kesimpulan berupa tabel. (dapat dilihat pada lampiran 

3) 

c. Subjek Penelitian III 

1) Butir Soal 1 

    Subjek penelitian III pada butir soal 1, kemampuan 

pemecahan masalah dalam menjawab soal tersebut kurang baik 

dalam memahami masalah dengan tidak menyebutkan informasi 

yang ada pada soal. Tahap selanjutnya adalah tahap 

merencanakan penyelesaian masalah, pada tahap ini subjek tidak 

merencanakan pemecahan dengan memisalkan dua buah bidang 

yaitu segi enam dengan Y dan persegi panjang dengan X dan ia 

langsung menuliskan X dan Y saja. tetapi ia menulis cara 

penyelesaian dengan eliminasi dan subtitusi. Pada tahap 



 

penyelesaian masalah subjek menyelesaikan dengan baik dan 

benar dengan mengetahui cara apa yang akan ia gunakan untuk 

menjawab soal. Tahap terahir yakni tahap pemeriksaan kembali 

masalah, subjek tidak memeriksa kembali hasil penyelesaiannya 

dengan tidak adanya kesimpulan yang ia buat dari pertanyaan. 

2) Butir Soal 2.1 

Pada butir soal ini perencanaan penyelesaian masalah 

subjek penelitian III dapat dikatakan kurang baik, dikarenakan ia 

tidak menentukan informasi- informasi apa yang akan ia gunakan 

ketika menjawab soal. Pada tahap penyelesaian masalah ia  

mengalami kesulitan ketika menyelesaikan masalah ketika 

menggunakan rumus yang ada, dan  tahap memeriksa kembali 

subjek 

 penelitian III tidak menuliskan kesimpulan akhir. 

3) Butir Soal 2.2 

Pada tahap perencanaan penyelesaian masalah subjek 

penelitian III pada butir soal 2.2 tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan pada soal. Pada tahap penyelesaian masalah, subjek 

tidak menyelesaikan masalah dengan baik dan benar dengan tidak 

mengetahui rumus yang akan ia gunakan dalam mengerjakan soal. 

Sehingga salah dalam menjawab. Pada tahap pemeriksaan 



 

kembali subjek penelitian III tidak memberikan kesimpulan dari 

hasil jawabannya. Oleh karena itu subjek penelitian II kurang 

teliti dalam merencanakan penyelesaian dan tidak memeriksa 

kembali hasil pekerjaannya. 

4) Butir Soal 3.1 

Pada butir soal 3.1 tahap memahami masalah pada butir 

soal ini subjek tidak memahami apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan. Pada tahap penyelesaian masalah ia tidak menuliskan 

langkah untuk mendapatkan perbedaan waktu antara Berlin dan 

Sydney. Pada tahap selanjutnya yaitu memeriksa kembali subjek 

tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban yang ia kerjakan. 

5) Subjek Penelitian III pada Butir Soal 3.2  

  Pada butir soal ini subjek tidak  menjawab pertanyaan 3.2. 

C. Hasil Temuan Analisis Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap subjek peneltian dengan 

berbagai pertanyaan untuk mencari tahu kesulitan yang dialami siswa 

berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis 

dalam menjawab soal matematika model PISA. untuk mempermudah 

peneliti dalam menganalisis data penelitian, maka peneliti melakukan 

pengkodean yang dilakukan pada peneitian ini, sebagai berikut:  

a. Kode “P” berarti Peneliti 



 

b. Kode “SPS” berarti subjek penelitian I 

c. Kode “SPD” berarti subjek penelitian II 

d. Kode “SPT” berarti subjek  penelitian III 

e. Angka 1 setelah kode pada subjek penelitian menunjukkan 

wawancara untuk butir soal 1 

f. Angka 2.1 setelah kode pada subjek penelitian menunjukkan 

wawancara untuk butir soal 2.1 

g. Angka 2.2 setelah kode pada subjek penelitian menunjukkan 

wawancara untuk butir soal 2.2 

h. Angka 3.1 setelah kode pada subjek penelitian menunjukkan 

wawancara untuk butir soal 3.1 

i. Angka 3.2 setelah kode pada subjek penelitian menunjukkan 

wawancara untuk butir soal 3.2 

Salah satu contohnya adalah SPS-1 yang berarti wawancara 

dengan subjek penelitian I untuk butir soal nomor 1. Wawancara 

dengan subjek penelitian I hingga III dilakukan pada hari sabtu 

tanggal 15 September 2017 setelah dilakukan Tes. (Hasil transkip 

wawancara dapat dilihat pada lampiran 7) 

1) Subjek Penelitian I 

a. Subjek Penelitian I pada Butir Soal 1 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian I dapat dilihat pada lampiran 7. SPS 



 

terlihat sudah memahami apa maksud dan bagaimana 

menentukan variabel-veriabel yang akan ia gunakan dengan 

menentukan menggunakan gambar yang ada. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian I dalam menyelesaiakan butir soal 1 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPS memisalkan x sebagai persegi 

panjang dan y segi 6 dan siswa sudah mengetahui apa yang 

ditanyakan dan yang diketahui pada soal. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

. Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti I dalam menyelesaikan butir soal 1 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPS dikatakan dapat memecahkan 

masalah dengan baik dan  benar. Hal ini dikarenakan ia 

menjawab dengan menggunakan langkah penyelesaian 

dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan soal. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan wawancara, 

SPS memeriksa kembali pemecahan masalah pada butir 

soal ini dengan menuliskan kesimpulan pada akhir 

jawabannya. 



 

b. Subjek Penelitian I Pada Butir Soal 2.1 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian I dalam menyelesaikan butir soal 2.1 

dapat dilihat pada lampiran7. SPS dalam kutipan 

wawancara, terlihat ia sudah memahami informasi awal 

yang akan ia gunakan dalam penyelesaian masalah 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

 Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian I dalam menyelesaiakan butir soal 2.1 

dapat dilihat pada lampiran7. SPS terlihat tidak mengalami 

kesulitan dalam menentukan rencana dengan menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang dipertanyakan serta rumus 

yang akan ia gunakan. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti I dalam menyelesaikan butir soal 2.1 dapat 

dilihat pada lampiran7. SPS terlihat tidak mengalami 

kesulitan ketika mengerjakan soal tersebut dengan 

menjawab dengan baik dan benar.  

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 



 

dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan wawancara  

terlihat siswa menuliskan kesimpulan dari pertanyaan yang 

ada dengan baik dan benar. 

c. Subjek I Pada Butir Soal 2.2 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian I dalam menyelesaikan butir soal 2.2 

dapat dilihat pada lampiran . SPS dalam kutipan 

wawancara terlihat SPS sudah mengerti dengan apa yang di 

tanyakan soal tersebut. Dengan membandingkan dengan 

soal sebelumnya. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian I dalam menyelesaiakan butir soal 2.2 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan 

wawancara terlihat SPS sudah menentukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Dan ia juga memahami 

bahwa soal ini menuntut ia untuk merubah satuannya. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti I dalam menyelesaikan butir soal 2.2 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan wawancara 



 

tidak mengalami kesulitan ketika menjawab pertanyaan 

yang ada dan ia juga merubah satuan yang diperintahkan. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7.SPS dalam kutipan wawancara 

terlihat SPS menuliskan kesimpulan dari pertanyaan soal 

ini.  

d. Subjek I Pada Butir Soal 3.1 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian I dalam menyelesaikan butir soal 3.1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan 

wawancara terlihat siswa dapat menentukan informasi awal 

yang ada pada soal.  

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian I dalam menyelesaiakan butir soal 3.1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan 

wawancara terlihat SPS mengetahui informasi-informasi 

yang ada dengan menentukan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. Dan menentukan perbedaan wantu yang 

ada pada soal. 



 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti I dalam menyelesaikan butir soal 3.1 dapat 

dilihat pada lampiran 7.  SPS dalam kutipan wawancara 

terlihat SPS memahami cara menjawab soal dengan baik 

dan benar serta menjelaskan langkah-langkah dengan teliti. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran . SPS dalam kutipan wawancara 

terlihat ia menentukan kesimpulan di akhir jawabannya. 

e. Subjek I Pada Butir Soal 3.2 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian I dalam menyelesaikan butir soal 3.2 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan 

wawancara terlihat ia sedikit mengalami kesulitan karna 

pertanyaannya rumit tetapi ia bisa setelah membaca soal 

beberapa kali. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian I dalam menyelesaiakan butir soal 3.2  

dapat dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan 



 

wawancara terlihat ia mengetahui informasi yang ada pada 

soal dan mengetahui apa yang dipertanyakan pada soal. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti I dalam menyelesaikan butir soal 3.2 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan wawancara 

terlihat SPS memahami soal yang ada dan menjawab 

dengan baik dan benar. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan wawancara 

terlihat ia menuliskan kesimpulan dari jawabannya. 

2) Subjek penelitian II 

a. Subjek Penelitian II Pada Butir Soal 1 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian II dalam menyelesaikan butir soal 1 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan wawancara 

terlihat ia sudah pernah menemukan soal yang seperti ini 

dan bisa menjawab soal yang ada. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 



 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian II dalam menyelesaiakan butir soal 1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan 

wawancara terlihat ia bisa menentukan informasi yang ada 

dan memisalkan 2 bidang datar sebagai x dan y. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti II dalam menyelesaikan butir soal 1 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan wawancara 

terlihat ia sudah benar dalam menjawab dengan 

menggunakan langkah yang tepat. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan wawancara 

terlihat ia menjawab menuliskan kesimpulan yang ada pada 

soal. 

b. Subjek Penelitian II Pada Butir Soal 2.1 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian II dalam menyelesaikan butir soal 2.1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan 



 

wawancara terlihat SPD tidak mengalami kesulitan ketika 

akan menjawab pertanyaan. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian II dalam menyelesaiakan butir soal 2.1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan 

wawancara terlihat SPD mengetahui informasi yang ada 

pada soal dengan mengetahui apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti II dalam menyelesaikan butir soal 2.1 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan wawancara 

terlihat ia tidak mengalami kesulitan ketika menjawab soal 

dan menjawab dengan baik dan benar. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan wawancara 

terlihat SPD tidak menuliskan kesimpulan karna tidak tau 

kesimpulan mana yang akan ia tulis. 

c. Subjek II Pada Butir Soal 2.2 

a) Tahap Memahami Masalah 



 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian II dalam menyelesaikan butir soal 2.2 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan 

wawancara terlihat sedikit mengalami kebingungan ketika 

akan merubah satuan yang ada. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian II dalam menyelesaiakan butir soal 2.2 

dapat dilihat pada lampiran . SPD dalam kutipan 

wawancara terlihat ia sudah bisa menentukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti II dalam menyelesaikan butir soal 2.2 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan wawancara 

terlihat ia menjawab dengan baik dan benar pertanyaan 

yang ada. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan wawancara 

terlihat ia sedikit terburu-buru sehingga tidak menuliskan 

kesimpulan yang ada.  



 

 

 

d. Subjek II Pada Butir Soal 3.1 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian II dalam menyelesaikan butir soal 3.1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan 

wawancara terlihat ia memahami soal yang ada. Dengan 

mengetahui informasi awal. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian II dalam menyelesaiakan butir soal 3.1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan 

wawancara terlihat ia tidak mengalami kesulitan awal hanya 

saja ia langsung menentukan perbedaan waktu dengan 

langsung dari soal tanpa menggunakan rumus. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

 Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti II dalam menyelesaikan butir soal 3. dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan wawancara 

terlihat SPD menjawab dengan baik dan benar. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  



 

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7.  SPD dalam kutipan wawancara 

terlihat SPD tidak memberi kesimpulan karna kurang teliti 

memeriksa hasil penyelesaian.  

e. Subjek II Pada Butir Soal 3.2 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian II dalam menyelesaikan butir soal 3.2 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan 

wawancara terlihat ia mengalami kesulitan di soal yang ada 

karna sedikit rumit tetapi ia bisa untuk menjawab. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian II dalam menyelesaiakan butir soal 3.2  

dapat dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan 

wawancara terlihat ia tidak menuliskan informasi yang ada 

pada butir soal ini karna terburu-buru. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti II dalam menyelesaikan butir soal 3.2 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan wawancara 



 

terlihat ia tidak mengalami kesulitan ketika menjawab soal 

dan menjawab dengan benar. 

 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPD dalam kutipan wawancara 

terlihat ia tidak menuliskan kesimpulan akhir karna tidak 

menuliskan table yang ada pada soal yang ada. 

3) Subjek penelitian III 

a. Subjek Penelitian III Pada Butir Soal 1 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian III dalam menyelesaikan butir soal 1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPS dalam kutipan 

wawancara terlihat SPT ia tidak memahami masalah yang 

akan ia kerjakan, tetapi ia bisa mengerjakan pemecahan 

masalahnya. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian III dalam menyelesaiakan butir soal 1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan 

wawancara terlihat SPT sudah memahami informasi apa 



 

yang akan ia gunakan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi 

ia kurang lengkap dalam menuliskan informasi yang ada. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

 Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti III dalam menyelesaikan butir soal 1 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan wawancara 

terlihat SPT sudah dapat mengerjakan pekerjaannnya 

dengan baik dan benar. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan wawancara 

terlihat ia tidak menuliskan kesimpulan di akhir 

pekerjaannya, sehingga dapat dikatakan ia kurang baik 

dalam tahap ini.  

b. Subjek Penelitian III Pada Butir Soal 2.1 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian III dalam menyelesaikan butir soal 2.1 

dapat dilihat pada lampiran7. SPT dalam kutipan 

wawancara terlihat ia sudah memahami apa yang ada pada 

butir soal 2.1 dengan mengetahui informasi awal sebagai 

bahan untuk melakukan penyelesaian masalah. 



 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian III dalam menyelesaiakan butir soal 2.1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan 

wawancara terlihat SPT kurang teliti dalam menuliskan 

informasi yang ia dapatkan pada soal, padahal ia sudah 

mengetahuinya. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti III dalam menyelesaikan butir soal 2.1 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan wawancara 

terlihat SPT sudah dapat menyelesaikan masalah dengan 

baik dan benar sesuai apa yang diinginkan soal. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran7. SPT dalam kutipan wawancara 

terlihat ia tidak menuliskan kesimpulan kembali pada soal 

ini, sehingga ia dapat dikatakan kurang baik pada tahap 

memeriksa kembali masalah. 

c. Subjek III Pada Butir Soal 2.2 

a) Tahap Memahami Masalah 



 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian III dalam menyelesaikan butir soal 2.2 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan 

wawancara terlihat ia memahami masalah yang akan ia 

kerjakan. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian III dalam menyelesaiakan butir soal 2.2 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan 

wawancara terlihat SPT sudah memahami informasi apa 

yang ia butuhkan untuk menjawab butir soal ini. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti III dalam menyelesaikan butir soal 2.2 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan wawancara 

terlihat SPT sudah benar dalam menuliskan rumus, hanya 

saja ia kurang teliti ketika mengerjakan soal ini, sehingga ia 

salah dalam menjawab butir soal ini. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan wawancara 

terlihat ia tidak mengecek kembali pekerjaannya dan 



 

terburu-buru ketika menjawab soal yang menyebabkan ia 

salah dalam menjawab butir soal ini. 

d. Subjek III Pada Butir Soal 3.1 

a) Tahap Memahami Masalah 

Adapun Cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian III dalam menyelesaikan butir soal 3.1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan 

wawancara terlihat ia sudah paham tentang soal ini 

walaupun ia belum pernah melihat tipe soal ini sebelumnya. 

b) Tahap Merencanakan Penyelesaian 

Adapun cuplikan dialog antara peneliti dengan 

subjek penelitian III dalam menyelesaiakan butir soal 3.1 

dapat dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan 

wawancara terlihat ia sudah mengetahui informasi awal 

yang ia butuhkan untuk menjawab soal ini dengan benar. 

c) Tahap Menyelesaikan Masalah 

Adapun cuplikan hasil wawancara peneliti dengan 

subjek peneliti III dalam menyelesaikan butir soal 3.1 dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan wawancara 

terlihat ia sudah benar dalam menjawab soal ini walaupun ia 

kurang beberapa langkah penyelesaian. 

d) Tahap Memeriksa Kembali Pemecahan  



 

Adapun cuplikan wawancara untuk mengetahui 

apakah subjek memeriksa kembali penyelesaiannya dapat 

dilihat pada lampiran 7. SPT dalam kutipan wawancara 

terlihat SPT kurang baik dalam memeriksa kembali 

permasalahan dan tidak menuliskan informasi-informasi 

yag ia dapatkan dari soal padahal ia sudah mengetahuinya. 

e. Subjek III Pada Butir Soal 3.2 

Untuk butir soal 3.2 subjek penelitian tidak menjawab 

pertanyaan yang ada. Dapat dikatakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah subjek penelitian III pada butir soal 3.2 

kurang baik, tetapi ada cuplikan dialog dengan subjek 

penelitian. Adapun cuplikan wawancaranya dapat dilihat pada 

lampiran 7. SPT dalam kutipan wawancara diatas, terlihat ia 

sedikit menyerah dengan apa yang akan ia kerjakan sehingga ia 

tidak percaya diri untuk menjawab butir soal ini dan 

membiarkannya kosong tak terjawab. 

D. Triangulasi Data 

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik. Triangulasi 

teknik ini menggabungkan data hasil penelitian dengan beberapa teknik 

yaitu tes dan wawancara. Berikut ini adalah hasil triangulasi yang telah 

dilakukan terhadap data- data dari subjek penelitian : 

 

 



 

1. Subjek Penelitian I 

Table 4.1 
Hasil Triangulasi dari Subjek Penelitian I 

Butir Soal Hasil Analisis Tes Hasil Analisis 
Wawancara 

1 Sujek sudah 
memahami apa yang 
dimaksud dari butir 

soal dengan baik 

Siswa sudah bisa 
memahami maksud 

dari pertanyaan 

2.1 Sujek sudah 
memahami apa yang 
dimaksud dari butir 

soal dengan baik dan 
menjawab dengan 

benar 

Siswa sudah bisa 
memahami maksud 

dari pertanyaan 

2.2 Siswa sudah 
mengerjakan soal 

dengan baik dan benar 

Siswa sudah bisa 
memahami maksud 

dari pertanyaan 

3.1 Subjek penelitian 
sudah memahami apa 
yang dimaksud dari 

soal  

Siswa sudah bisa 
memahami maksud 

dari pertanyaan 

3.2 Subjek penelitian 
sudah memahami apa 
yang dimaksud dari 

soal 

Siswa sudah bisa 
memahami maksud 

dari pertanyaan 

 
 

2. Subjek Penelitian II 
Table 4.2 

Hasil Triangulasi dari Subjek Penelitian II 
Butir Soal Hasil Analisis Tes Hasil Analisis 

Wawancara 
1 Sujek sudah 

memahami apa yang 
dimaksud dari butir 

soal dengan baik 

Siswa sudah bisa 
memahami maksud 

dari pertanyaan 



 

2.1 Sujek sudah 
memahami apa yang 
dimaksud dari butir 

soal dengan baik dan 
menjawab dengan 
benar tetapi tidak 

menuliskan kesimpulan 
akhir 

Siswa lupa menuliskan 
kesimpulan akhir dari 

jawabannya 

2.2 Siswa sudah 
mengerjakan soal 

dengan baik dan benar 
hanya saja tidak 

menuliskan apa yang 
ditanya dan tidak 

menuliskan kesimpulan 

Subjek tidak 
menuliskan apa yang 
ditanyakan dan tidak 

menuliskan kesimpulan 
 
 
 
 

3.1 Subjek penelitian 
kurang teliti pada 

proses penyelesaian 
masalah dan tidak 

menuliskan kesimpulan  

Subjek terburu-buru 
untuk menyelesaikan 
butir soal ini sehingga 

kurang sempurna 
dalam beberapa tahap 

3.2 Siswa tidak 
menuliskan tahap 

penyelesaian masalah 
dan tidak menuliskan 

kesimpulan 

Subjek tidak bisa 
menjelaskan apa yang 

ia maksud di dalam 
pekerjaannya walaupun 

ia mengerti 
 

3. Subjek Penelitian III 
Table 4.3 

Hasil Triangulasi dari Subjek Penelitian III 
Butir Soal Hasil Analisis Tes Hasil Analisis 

Wawancara 
1 Siswa tidak 

menuliskan informasi 
yang ada pada butir 

soal 

Siswa tidak menuliskan 
informasi yang ia dapat 

2.1 Siswa tidak 
menuliskan informasi 
yang ada pada butir 

soal dan tidak 
menuliskan kesimpulan 

Siswa tidak menuliskan 
informasi yang ia dapat 

dikarenakan ia 
melupakannya 

2.2 Siswa tidak 
menuliskan informasi 
yang ada pada butir 

Ia mengalami kesulitan 
dalam mengubah 

satuan dikarenakan 



 

soal dan salah dalam 
menghitung hasil 

perkaliannya 

subjek lupa dan belom 
memahami cara 
mengubahnya 

3.1 Siswa tidak 
menuliskan informasi 
yang ada pada butir 

soal dan tidak 
menuliskan kesimpulan 

Siswa tidak menuliskan 
informasi yang ada 

pada soal dan langsung 
menjawab soal tersebut 

3.2 Siswa tidak menjawab 
pertanyaan yang ada  

pada soal 

Siswa tidak bisa 
mengerjakan butir soal 

ini 
 

E. PEMBAHASAN  

Berikut akan membahas tentang kemampuan siswa berdasarkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menjawab soal 

matematika model PISA.  

1. Memahami Masalah 

Memahami masalah merupakan salah satu indikator kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yang diperlukan untuk menjawab 

soal matematika model PISA. Langkah dalam memahami masalah itu 

sendiri diantaranya menentukan informasi dari soal, memilih informasi 

yang penting, serta memilih strategi yang benar dalam menyelesaikan 

masalah. Dalam menyelesaikan soal matematika model PISA, 

diperlukan proses memahami informasi pada soal. Dalam memahami 

informasi pada soal siswa diharapkan dapat menyebutkan informasi 

yang akan digunakan sebagai strategi dalam penyelesaian.  

 

 



 

2. Merencanakan Penyelesaian 

Merencanakan merupakan kegiatan dimana siswa mengingat 

kembali informasi yang penting tersebut dan menuliskan apasaja 

informasi- informasi, mencari pola atau urutan penyelesaian, dan 

menyusun penyelesaian berdasarkan pengalaman sebelumnya yang 

siswa dapatkan dari proses pembelajaran sehari-hari. 

3. Penyelesaian Masalah 

Pada tahap penyelesaian masalah ini merupakan tahapan dimana 

siswa dapat memecahkan masalah dan mendapatkan jawaban yang 

benar dan tepat. 

4. Melakukan Pengecekan Kembali 

Langkah pengecekan kembali hasil merupakan langka- langkah 

terakhir dari pendekatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil 

yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi 

kontradiksi dengan yang ditanyakan. 

Instrumen yang digunakan adalah instrumen berbentuk lembar 

tes kemampuan pemecahan masalah matematika model PISA dan 

pedoman wawancara. Instrumen lembar tes kemampuan pemecahan 

masalah matematis digunakan untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika model PISA pada konten perubahan dan hubungan 

berdasarkan indikator pemecahan masalah matematis. 



 

Soal kemampuan pemecahan masalah matematis ini terdiri dari 

lima soal esai dan diberikan kepada kelas IX. Pada saat pemberian soal 

kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa kelas IX hadir 

semua, sehingga peneliti tidak mengalami kendala dan penelitian dapat 

berjalan dengan lancar. Sedangkan instrumen pedoman wawancara 

digunakan untuk menggali lebih mendalam mengenai kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. Pertanyaan pada pedoman 

wawancara terdiri dari sebelas pertanyaan dan disesuaikan dengan 

indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Lembar tugas 

pemecahan masalah yang dihasilkan pada penelitian ini berupa soal-

soal matematika model PISA dalam bentuk soal cerita pada konten 

perubahan dan hubungan atau pada materi aljabar.  

Kesulitan- kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika model PISA ini dikarenakan siswa masih belum 

terlalu mengerti dengan  materi apa  yang dipertanyakan pada setiap 

butir soal. Kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika model 

PISA berdasarkan kemampuan pemecahan masalah matematis yang 

dialami subjek penelitian berbeda- beda khususnya ketika 

menyelesaikan soal cerita. Siswa dengan kemampuan pemecahan 

masalah matematis tinggi lebih memahami soal yang diberikan 

sedangkan siswa dengan kemampuan pemecahan masalah matematis 

sedang , sedikit mengalami kesulitan di penulisan akhir dan cendrung 

terburu-buru ketika menjawab, dan siswa dengan kemampuan 



 

pemecahan masalah matematis rendah, lebih sulit memahami soal dan 

lebih tidak teliti ketika menjawab pertanyaan sehingga menyebabkan 

ia salah dalam menjawab soal.  

Hal- hal yang harus dilakukan agar siswa disekolah mempunyai 

tingkat kemampuan pemecahan masalah yang baik adalah dengan 

melakukan perubahan, baik perubahan bagi siswa maupun para 

pendidik di sekolah. Bagi para siswa sebaiknya lebih ditekankan pada 

proses penyelesaian pemecahan masalah suatu pertanyaan, di mana 

seharusnya siswa dapat menuliskan proses  penyelesaian dengan secara 

terstruktur dengan menuliskan semua informasi yang ada pada soal apa 

yang dipertanyakan pada soal serta menggunakan langkah- langkah 

penyelesaian yang baik agar mudah dipahami bagi pengoreksi hasil, 

bukan hanya sekedar menjawab soal- soal yang diberikan akan tetapi 

siswa harus dapat menjelaskan secara terstruktur agar pengoreksi hasil 

dapat memahami apa yang dimaksud dari hasil yang dikerjakan.  

 

  



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka penulis 

menarik kesimpulan penilitian sebagai berikut: 

 (1) Siswa dengan kemampuan pemecahan masalah  tinggi adalah  (a) 

siswa dapat menentukan dan memahami permasalahan, (b) siswa dapat 

mengidentifikasi dan memilih informasi relevan yang tersedia serta 

mengaitkannya dengan pengetahuan lain untuk dimanfaatkan dalam proses 

pemecahan masalah, (c) siswa dapat membuat model matematika atas 

informasi yang tersedia dan melakukan penalaran/dugaan-dugaan atas 

informasi yang ada atau model matematika dalam berbagai konteks, dan 

(d) siswa mampu memberikan argumen di setiap langkah pemecahan dan 

simpulan yang ditariknya.  

(2) Siswa dengan kemampuan pemecahan masalah  sedang adalah (a) 

siswa dapat menentukan dan memahami permasalahan, (b) dalam 

beberapa soal ia tidak menuliskan informasi yang tersedia. (c) siswa dapat 

membuat model matematika atas informasi yang tersedia namun belum 

sepenuhnya menerapkan konsep aljabar (d) siswa tidak memberikan  

simpulan yang ditariknya.  



 

(3) Siswa dengan kemampuan pemecahan masalah  rendah adalah (a) 

siswa belum dapat memahami permasalahan dengan tepat, (b) siswa belum 

dapat mengidentifikasi dan memilih informasi relevan yang tersedia (c) 

siswa tidak dapat membuat model matematika atas informasi yang tersedia 

dan melakukan penalaran/dugaan atas informasi relevan atau model 

matematika dalam konteks tersedia, (d) siswa kesulitan dalam memberikan 

argumen di setiap langkah pemecahan dan simpulan yang ditariknya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas 

maka penulis menyampaikan saran- saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, agar termotivasi untuk mengerjakan soal- soal yang 

membiasakan diri untuk mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah. 

2. Bagi guru matematika, agar dapat mengunakan soal- soal bertipe PISA 

sebagai alternative dalam memperkaya variasi pemberian soal 

matematika untuk melatih pemecahan masalah siswa. 

3. Bagi peneliti lain, agar dapat mengembangkan dan mengkaji lebih 

dalam penelitian ini pada konten yang berbeda. 
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LAMPIRAN DIMAS  
  



 

Lampiran 1 

KISI-KISI UJI COBA TES 
UNTUK MENGETAHUI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA 
MODEL PISA 

 
NO Tahap Pemecahan Masalah 

Oleh Polya 
Indikator Berfikir Kritis Matematis Butir Soal 

1 Memahami Masalah - Mengidentifikasi informasi yang 
diketahui dari soal 

- Menentukan apa yang ditanyakan 
dari soal 

 
 
 

1,2,3,4, dan 
5 

2 Merencanakan 
Penyelesaian 

- Menentukan cara penyelesaian yang 
sesuai menggunakan informasi yang 
diketahuin untuk mengembangkan 
informasi baru 

3 Menyelesaikan Masalah - Mensubtitusikan nilai yang diketahui 
dalam cara penyelesaian yang 
digunakan 

- Menghitung penyelesaian masalah 

4 Memeriksa Kembali 
Pemecahan 

- Memeriksa kembali langkah 
penyelesaian yang digunakan 

 
 
  



 

RUBRIC PENSEKORAN TES KEMAMPAN PEMECAHAN MASALAH 
MATEMATIS 

No Indikator Deskripsi Skor 
1 Memahami 

Masalah 
 

Menuliskan dengan benar apa 
yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal 

4 

 Menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal tapi salah 
satunya salah 

3 

 Menuliskan salah satu apa 
yang diketahui atau apa yang 
ditanyakan dari soal 

2 

 Salah menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal 

1 

 Tidak menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal 

0 

2 Merencanakan 
Penyelesaian 
 

Menuliskan dengan benar 
rumus yang digunakan dalam 
menyelesaikan masalah 

4 

 Menuliskan rumus yang 
digunakan dalam 
menyelesaikan masalah tapi 
hanya sebagian yang benar 

3 

 Menuliskan rumus yang akan 
digunakan dalam 
menyelesaikan masalah tapi 
kurang tepat 

2 

 Salah menuliskan rumus yang 
akan digunakan dalam 
menyelesaikan masalah 

1 

 Tidak menuliskan rumus 0 
3  Menuliskan penyelesaian 

masalah dari soal dengan 
benar, lengkap, dan sistematis 

4 

 Menuliskan penyelesaian 
masalah dari soal dengan 
benar, tetapi tidak lengkap 
atau tidak sistematis 

3 

 Menuliskan penyelesaian 
masalah dari soal dengan 
sistematis, tetapi benar 

2 



 

  Salah menuliskan 
penyelesaian masalah dari 
soal 

1 

 Tidak menuliskan 
penyelesaian masalah dari 
soal 

0 

4 Memeriksa 
Kembali 
Pemecahan 

Menuliskan kesimpulan atau 
menjawab apa yang 
ditanyakan dengan benar dan 
tepat 

4 

 Menuliskan kesimpulan atau 
menjawab apa yang 
ditanyakan dengan benar tapi 
kurang tepat 

3 

 Menuliskan kesimpulan atau 
menjawab apa yang 
ditanyakan dengan benar 

2 

 Salah menuliskan atau 
menjawab apa yang 
ditanyakan dengan benar 

1 

 Tidak menuliskan kesimpulan 
atau tidak menjawab apa yang 
ditanyakan dari soal 

0 

Adapun cara perhitungan nilai akhir adalah sebagai berikut. 

Nilai Akhir = �����	����	�������
����	��������

 x 100 

 
  



 

Nama :                                                    

  

Kelas : 

Sekolah : 

            

Mathematics Questions 

1. Dibawah ini adalah 3 tower yang memiliki tinggi berbeda dan 

tersusun dari dua bentuk yaitu bentuk segi-enam dan persegi 

panjang. Berapa tinggi tower yang paling pendek tersebut?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. Gambar di atas adalah sebuah jejak kaki seseorang yang sedang 

berjalan. Misalkan panjang jarak langkah antar dua jejak kaki 

yang berdekatan adalah P, untuk pejalan kaki tersebut diberikan 

formula  n/P = 140 yang menyatakan hubungan antara n dan P 

dimana ; 

 

n = jumlah langkah per menit 

P = panjang jarak dalam meter 

 

Pertanyaan 2.1 

Jika formula tersebut berlaku untuk Heiko yang tengah berjalan 

dan ia membuat 70 langkah per menit, berapa panjang jarak 

langkahnya? Tunjukkan cara kerjamu! 

 

Pertanyaan 2.2 

Bernard memiliki panjang langkahnya 0,80 meter. Rumusnya 

berlaku untuk Bernard yang sedang berjalan. Hitung kecepatan 

berjalan Bernard dalam meter per menit dan kilometer per jam. 

Tunjukkan pekerjaanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 



 

 

3. Mark (berasal dari Sidney, Australia) dan Hans (berasal dari 

Berlin, Jerman) sering berkomunikasi satu sama lain dengan 

“chat” melalui internet. Mereka harus log on via internet pada 

waktu yang bersamaan untuk dapat berbincang. 

Untuk dapat menemukan waktu yang tepat untuk 

chat/berbincang, Mark melihat diagram waktu seluruh dunia dan 

menemukan bahwa 

 
 
Pertanyaan 3.1 

Jika di Sidney menunjukkan pukul 7:00 pm, pukul berapakah di 

Berlin? 

 

Pertanyaan 3.2 

Mark dan Hans tidak bisa chat antara pukul 9:00 am dan 16:30 

pm di masing-masing wilayah mereka, karena harus sekolah. 

Juga, dari pukul 11:00 pm sampai 7:00 am waktu setempat, 

mereka juga tidak akan bisa chat karena saat itu adalah waktu 

tidur mereka. 

Kapankah waktu yang tepat bagi Mark dan Hans untuk 

berbincang? Tulislah waktu lokal di dalam tabel berikut  



 

  
 

 
 

 

 

 

  

  



 

Lampiran 4 

 

LEMBAR JAWABAN DAN PENSKORAN SOAL TES KEMAMPUAN 
PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS MODEL PISA 

 

NO JAWABAN SKOR 
1 BUTIR SOAL 1 

Misalkan:  
Tower yang berbentuk persegi panjang = x  
Tower yang berbentuk segi-enam = y  

4 

Maka:  
3x + 3y = 21  
2x + 3y = 19  –  
           x = 2  
 
Sehingga:  
3x + 3y    = 21  
3(2) + 3y  = 21  
     6 + 3y = 21  
          3y  = 15  
            y  = 5 m  

8 

Maka, Tinggi tower yang terpendek tersebut adalah:  
2x + y = 2 (2) + 5 = 4 + 5 = 9 m  

4 

2.1 BUTIR SOAL 2.1 
Diketahui : �

�
 =  140 

Dimana n = Langkah Permenit 
   p = Panjang Langkah 

Ditanya : Panjang Langkah? 
Jawab  : 

4 

�
�
 = 140 4 



 

��
�

 = 140 
p x 140 = 70 
p = ��

���
 

p = �
�
 = 0,5 m 

4 

maka panjang langkahnya adalah 0,5 meter   4 

2.2 BUTIR SOAL 2.2 
Diketahui :�

�
 = 140 

  p = 0,80 meter 
Dimana n = Langkah Permenit 

   p = Panjang Langka 
Ditanya : Langkah dalam ��

���
  ? 

Jawab  : 

4 

�
�
 = 140 4 

�
���

 = 140 
n = 0,80 x 140 
n = 112 �

�����
 

n = 112 �
�����

 x 0,80 meter = 89,6 meter 

4 

jadi kecepatan Bernard berjalan adalah 89,6 �
�����

 atau 

5,4 ��
���

 
 

4 



 

3.1 BUTIR SOAL 3.1 
Diketahui  

 
Ditanya  : Jika di Sidney menunjukkan pukul 7:00 pm, 

pukul berapakah di Berlin? 
Jawab  : 

4 

Perbedaan jam Berlin dan Sydney adalah 
Berlin       =    Sydney 
x + 01:00  =   10:00 
           x    =   10:00 – 01:00 
           x    =   9 jam 

4 

perbedaan waktu antara Sydney dan Berlin adalah 9 
jam 

jadi jika di Sydney pukul 07:00 pm maka di Berlin = S 
– 9 

       = 
07.00pm – 9 Jam 

       =  
10.00am 

 

8 

3.2 BUTIR SOAL 3.2 
Diketahui waktu di Sydney lebih lama 9 jam dari  

berlin , maka waktu yang tepat untuk mark dan 
hans dapat berbincang adalah  

4 



 

Sydney: 16:30 PM – … ; Berlin: ... – 9:00 AM   
atau  
Sydney: 7:00 AM – … ; Berlin: … – 11:00 PM 

Untuk mengetahui waktu awal 
diberlin menggunakan 
formula  

B = S – 9 = 16:30 – 9 jam = 
07:30 am 

Untuk mengetahui waktu akhir 
di Sydney 
menggunakan formula  

S = B + 9 = 09:00 + 9 jam = 
18:00 pm 

Jadi, Sydney: 16:30 PM – 
18:00pm ; Berlin:  
07:30am – 9:00 AM 

atau 
Untuk mengetahui waktu awal 

diberlin menggunakan 
formula  

B = S – 9 = 07 .00 am – 9 jam = 
10.00 pm 

Untuk mengetahui waktu akhir 
di Sydney 
menggunakan formula  

S = B + 9 = 11:00 pm+ 9 jam = 
08:00 am 

8 

Jadi, Sydney: 7:00 AM – 8:00 AM; Berlin: 10:00 
PM – 11:00 PM 

Place Time 

Sydney 4:30 PM – 18:00 PM 
atau 7:00 AM – 8:00 

Berlin 7:30 AM – 9:00 atau 
10:00 PM – 11:00 

 
 

4 

 

  



 

Lampiran 6 

DAFTAR NAMA SISWA SUBJEK PENELITIAN 

 

Daftar Nama Siswa Pada Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

1. SNA 

2. KH 

3. MTP 

  



 

Lampiran 7  
 
TRANSKIP WAWANCARA SUBJEK PENELITIAN I 
BUTIR SOAL 1 
 

P-1.1  : Sebelumnya bapak mau bertanya nih sama kamu, kamu sudah 
pernah lihat soal      seperti ini belum? 

SPS-1.1 : Sudah pernah sih pak, tapi gak kayak gini… 
P-1.1 : Untuk soal nomor 1 kesulitannya dimana? 
SPS-1.1 : Menentukan X dan Y nya 
P-1.1 : Kamu menentukan X dan Y nya bagaimana ? 
SPS-1.1 : Dilihat dari gambarnya pak… 
P-1.1 : Lalu kamu apakan gambarnya untuk menentukan X dan Y nya 
SPS-1.1 : Dimisalkan pak, X nya persegi panjang dan Y nya segi 6. 
P-1.1 : Apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal 1.1? 

SPS-1.1 : Yang diketahui ada 3 tower yg memiliki 2 bidang datar pak, 
persegi panjang dan segi 6 

P-1.1 : Dan yang ditanyakan? 
SPS-1.1 : Panjang tinggi tower ketiga pak. 
P-1.1 : Setelah kamu mengetahui apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan lalu kamu apakan lagi? 
SPS-1.1 : Mencari jawabannya pak dengan cara subtitusi dan eliminasi. 
P-1.1 : Bagaimana menjawabnya? 
SPS-1.1 : Kan yang diketahui dari tower a 3x + 3y = 21 dan tower b 2x + 

3y = 19 lalu di eliminasi untuk menentukan nilai x setelah itu di 
subtitusikan ke 3x + 3y = 21 untuk menentukan nilai Y 

P-1.1 : Nah kalau kamu sudah dapat hasil yang dicari, kira-kira kamu 
ngecek lagi tidak hasil yang kamu kerjakan itu? 

SPS-1.1 : Dicek lagi pak saya menyimpulkan juga hasilnya 
 

BUTIR SOAL 2.1 
 

P-2.1 : Untuk soal 2.1 sudah pernah melihat soal seperti ini belum.? 
SPS-2.1 : Sudah sih pak.. 
P-2.1 : Dari soal nomor 2.1 kesulitanya di mananya nih? 
SPS-2.1 : (diam) 
P-2.1 : Sebelum itu deh, informasi apa yang kamu dapatkan setelah 

membaca soal? 
SPS-2.1 : Itu ada sebuah jejak kaki seseorang yang sedang berjalan 
P-2.1 : Apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal 2.1? 
SPS-2.1 : Yang diketahui itu rumus sama jumlah langkahnya pak = 70 
P-2.1 : Rumusnya apa ? 
SPS-2.1 : n/p = 140 dimana n itu jumlah langkah permenit dan p itu 

panjang jarak dalam meter 
P-2.1 : Setelah kamu mengetahui apa yang kamu lakukan? 



 

SPS-2.1 : Menulis rumusnya lalu memasukkan ke rumus yang diketahui 
dimana n/p = 140 jadi 70 per p = 140 lalu P = 70/140 atau ½ 
atau 0,5 meter 

P-2.1 : Untuk soal 2.1 kamu cek kembali tidak ? 
SPS-2.1 : Dicek pak itu 0,5 meter adalah panjang jarak langkah si heiko 
P-2.1 : Oke sip 
 

BUTIR SOAL 2.2 
 

P-2.2 :Next Question, untuk soal 2.2 itu kan satu tipe dengan soal 2.1, 
masih paham tidak dengan bentuk soalnya? 

SPS-2.2 : Masih pak.. 
P-2.2 : Informasi apa yang bisa kamu sebutkan setelah membaca soal? 
SPS-2.2 : Sama aja kayak 2.1 pak.. 
P-2.2 : Apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal 2.2? 
SPS-2.2 : Yang diketahui rumusnya dan panjang langkah Bernard =0,80 

m 
P-2.2 : Lalu apa yang ditanyakan pada soal ini? 
SPS-2.2 : Sedikit beda dengan 2.1 pak, yang ditanyakan sekarang jumlah 

langkahnya dalam meter permenit dan dirubah dalam km/jam… 
P-2.2 : lalu dengan cara apa mengerjakan nya? 
SPS-2.2 : Dengan perbandingan senilai, sama kayak nomor 1 tapi 

bedanya yang dicari n nya jadi n = P x 140 kan P nya 0,80 jadi 
0,80 x 140 = 112meter/menit lalu dikali kan panjang langkah 
Bernard hasilnya 89,6 meter/menit lalu dirubah ke km/jam jadi 
5,4 km/jam  

P-2.2 : jadi 5,4 km/jam itu adalah..? 
SPS-2.2 : Jadi 5,4 km/jam itu adalah jumlah langkah Bernard dalam 

km/jam pak 
P-2.2 : Setelah kamu mengerjakan kamu cek lagi tidak nak? 
SPS-2.2 : Dicek pak dengan menulis kesimpulannya 
 P-2.2 : Oke 
 

BUTIR SOAL 3.1 
 

P-3.1 : Untuk soal ini informasi apa yang kamu dapatkan? 
SPS-3.1 : itu ada table gambar jam di Negara Berlin dan Sydney.. 
P-3.1 : Lalu setelah kamu mengetahui apa yang kamu ketahui, apa 

yang ditanyakan? 
SPS-3.1 : Didapatkan perbedaan waktu antara Berlin dan Sydney  adalah 

9 jam 
P-3.1 : Melihat perbedaan waktunya dari mana? 
SPS-3.1 : Dari table yang diketahui diatas pak 
P-3.1  : Coba membaca tabelnya bagaimana? 



 

SPS-3.1 : Itukan diketahui di Berlin jam 01.00 am dan di Sydney jam 
10.00 am 

P-3.1 : Jadi setelah itu… 
SPS-3.1 : Jadi 10 - 1= 9 
P-3.1 : Yang ditanyakan dari soal ini apa? 
SPS-3.1 : Jika di Sydney menunjukkan pukul 07.00 pm maka pukul 

berapakah di Berlin 
P-3.1 : Lalu cara mengerjakannya bagaimana? 
SPS-3.1 : Kan perbedaan waktunya 9 jam terus diketahui di Sydney jam 

07.00, jadi 9 jam + 07.00 pm = 04.00 am 
P-3.1 : Kamu mengecek kembali enggak? 
SPS-3.1 : Iya pak. Jadi jika di Sydney pukul 07.00 pm maka di Berlin 

pukul 04.00 am, itu kesimpulannya pak. 
P-3.1 : Oke next 
 

BUTIR SOAL 3.2 
 

P-3.2 : Untuk soal 3.2 ada kesulitan tidak? 
SPS-3.2 : Tidak pak, Cuma saya sedikit bingung di pertanyaannya yang 

sedikit rumit 
P-3.2 : Rumitnya dibagian mana? 
SPS-3.2 : Di kata- katanya sih pak, tapi setelah dibaca 2 x baru paham 

dan mudah kok… 
P-3.2 : Untuk soal ini apa yang diketahui dan ditanyakan? 
SPS-3.2 : Yang diketahuinya itukan ada jam- jam sibuk antara si Mark 

dan Hans dan yang ditanyakan itu kapan waktu yang tepat untuk 
Mark dan Hans dapat berbincang 

P-3.2 : Jadi cara menjawab kamu bagaimana? 
SPS-3.2 : Kan yang diketahui sebelumnya perbedaan waktu nya 9 jam 

jadi itu kan rumusnya Berlin = Sydney – 9 jam dan Sydney = 
Berlin + 9 jam didapat juga waktu Sydney lebih jauh disbanding 
berlin maka diambil 16:30 itu waktu awal Sydney dan 09:00 itu 
waktu akhir di Berlin selanjutnya gunakan rumus td pak. Untuk 
yang kedua sama saja. 

P-3.2  : Oke lalu… 
SPS-3.2 : Lalu masukkan ke table pak hasil yang didapat td.. 
P-3.2 : Setelah kamu menjawab kamu memeriksa lagi tidak? 
SPS-3.2 : Diperiksa pak  dengan menulis kesimpulan 
 
 

 
Lempiran 8 
 
TRANSKIP WAWANCARA SUBJEK PENELITIAN II 
BUTIR SOAL 1 



 

 
P-1 : Sebelumnya bapak mau bertany nih sama kamu, kamu sudah 

pernah melihat soal seperti ini belum? 
SPD-1 : Sudah sih pak tapi beda bentuk  
P-1 : Beda bentuknya dibagian mana? 
SPD-1 : Biasanya kalau aljabar tidak ada gambarnya langsung ketemu x 

dan y 
P-1 : Kira- kira kalau soal seperti ini mudah tidak untuk diselesaikan 

oleh kamu? 
SPD-1 : Kalau untuk soal seperti ini insyaallah bisa pak 
P-1 : Dari soal ini apa yang kamu ketahui dan apa yang ditanyakan? 
SPD-1 : Yang diketahui ada gambar tiga tower berbentuk segi enam 

dan persegi panjang dan yang ditanyakan itu tinggi tower ketiga  
P-1 : Langkah awal kamu mengerjakan soal ini apa? 
SPD-1 : Yang pertama itu menentukan x dan y nya 
P-1 : Menentukannya dari mana 
SPD-1 : Dimisalkan dari persegi panjang dan segi enam 
P-1 : Yang x yang mana dan yang y yang mana… 
SPD-1 : Kalau saya memisalkan yang x adalah segi enam dan y persegi 

panjang 
P-1 : Setelah kamu tentukan x dan y lalu kamu apakan lagi 
SPD-1 : Saya cari menggunakan eliminasi lalu di subtitusikan 
P-1 : Setelah didapatkan nilainya kamu apakan lagi 
SPD-1 : Ya…. Dimasukkan nilainya ke pertanyaan pak, yaitu mencari 

tinggi tower ke 3 
P-1 : Nah kalau sudah dapat hasil yang dicari, kira- kira kamu cek 

kembali tidak jawaban kamu? 
SPD-1 : Di cek dong pak dengan menulis kesimpulan 
P-1 : Bagus nisa 
 

BUTIR SOAL 2.1 
 

P-2.1 : Untuk soal 2.1 ini kamu sudah pernah mengerjakannya belum? 
SPD-2.1 : Sudah pak 
P-2.1 : Menurutmu soal ini membingungkan tidak? 
SPD-2.1 : Tidak kok pak 
P-2.1 : Dari soal ini yang kamu ketahui apa aja nih? 
SPD-2.1 : Yang diketahui langkah permenit=70 dan panjang langkah 

dalam meter 
P-2.1 : Rumusnya sudah diketahui belom? 
SPD-2.1 : Sudah pak, rumusnya itu n/p = 140 
P-2.1 : Terus dari soal ini yang ditanyai apa? 
SPD-2.1 : Yang ditanyai itu panjang langkah 
P-2.1 : Setelah kamu mengetahui yang ditanyakan pada soal, lalu apa 

yang kamu lakukan? 



 

SPD-2.1 : Dicari penyelesaiaannya pak 
P-2.1 : Gimana proses kamu menyelesaikannya? 
SPD-2.1 : Kan diketahui rumusnya n/p = 140 dan n nya = 70 lalu 

dimasukkan kedalam keterangan yang sudah diketahui ke dalam 
rumusnya 

P-2.1 : Lalu adakah kesulitan dalam mencari jawaban? 
SPD-2.1 : Insyaallah tidak pak 
P-2.1 : Kamu cek lagi tidak jawaban kamu? 
SPD-2.1 : Emm… maksudnya ngecek gimana pak? 
P-2.1 : Kamu nulis kesimpulan tidak? 
SPD-2.1 : Tidak pak hehe 
P-2.1 : Hem. Oke 
 

BUTIR SOAL 2.2 
 

P-2.2 : Untuk soal berikutnya kan 1 tipe nih dengan soal 2.1, bingung 
tidak? 

SPD-2.2 : sedikit sih pak 
P-2.2 : Untuk soal ini kesulitannya dimana? 
SPD-2.2 : Merubah satuan m ke km pak 
P-2.2 : Informasi apa yang bisa kamu sebutkan setelah membaca soal 
SPD-2.2 : Kalo soal 2.2 yang diketahui panjang langkah= 0,80 
P-.2.2 : Apa saja yang diketahui dari soal ini? 
SPD-2.2 : Rumusnya dan panjang langkahnya pak 
P-2.2 : Lalu yang ditanyakan apa saja nak? 
SPD-2.2 : Yang ditanya jumlah langkahnya pak terus disuruh mengubah 

satuannya 
P-2.2 : Setelah kamu mengetahui apa yang ditanyakan pada soal, apa 

yang kamu lakukan setelah itu? 
SPD-2.2 : Sama kayak soal sebelumnya pak, menulis rumus terus 

menghitung hasil 
P-2.2 : Soal ini memiliki tipe yang serupa dengan soal 2.1 kan? 
SPD-2.2 : Iya pak 
P-2.2 : Kira- kira ada bedanya tidak? 
SPD-2.2 : Iya pak, bedanya di soal ini disuruh merubah meter/ menit jadi 

km/jam 
P-2.2 : Ada kesulitan tidak dalam proses penyelesaiaannya? 
SPD-2.2 : Tidak ada pak 
P-2.2 : Coba kamu misalkan 1 meter berapa km dan 1 menit berapa 

jam 
SPD-2.2 : 1 m = 1000 km dan 1 menit = 1/60 jam 
P-2.2 : Jadi bisa ya kalu missal satuannya berubah 
SPD-2.2 : Insyaallah bisa pak 
P-2.2 : Untuk soal 2.2 ini kamu cek kembali tidak? 
SPD-2.2 : Gak di periksa pak 



 

P-2.2 : Kenapa tidak diperiksa nak? 
SPD-2.2 : Buru- buru pak, takut waktunya habis 
 

BUTIR SOAL 3.1 
 

P-3.1 : Untuk soal 3.1 informasi apa yang ada pada soal? 
SPD-3.1 : Ada gambar jam pak 
P-3.1 : Kamu bisa memahami maksud dari soal ini atau tidak? 
SPD-3.1 : Bisa pak 
P-3.1 : Apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal 3.1? 
SPD-3.1 : Yang diketahui, jika di Grenwich jam 00:00 tengah malam 

maka di Berlin jam 01:00 am dan Sydney 10:00 am 
P-3.1 : Terus yang ditanya? 
SPD-3.1 : Jik di Sydney jam 07:00 pm maka Berlin jam berapa 
P-3.1 : Dalam menyelesaikan soal ini kesulitan kamu dimana? 
SPD-3.1 : Tidak ada pak 
P-3.1 : Kamu menetukan perbedaan waktunya bagaimana, kok 

langsung 9 jam? 
SPD-3.1 : Langsung lihat dari gambar pak 
P-3.1 : Coba kamu jelaskan jawaban kamu ni 
SPD-3.1 : Ya kan perbedaan waktunya 9 jam nah rumus menentukan jam 

di Berlin = Sydney di kurang 9 jam, Jadi 07:00 pm – 9 jam = 
10:00 am 

P-3.1 : Untuk soal 3.1 kamu cek kembali tidak? 
SPD-3.1 : Dicek pak, tapi lupa ngasih kesimpulan karena tidak teliti 

hehe… 
P-3.1 : Yah jadi tidak sempurna dong, tapi sudah bagus kok. Semangat  

 
BUTIR SOAL 3.2 
 

P-3.2 : Untuk soal terakhir ada kesulitan tidak? 
SPD-3.2 : Lumayan sulit pak 
P-3.2 : Kesulitannya dimana 
SPD-3.2 : Pada saat membaca pertanyaannya pak, bikin pusing pak hehe 
P-3.2 : Tapi bisa kan menjawabnya? 
SPD-3.2 : Ya bisa pak 
P-3.2 : Apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal ini 
SPD-3.2 : Rumusnya pak 
P-3.2 : Yakin? 
SPD-3.2 : Sebenernya sih egak pak hehe, Soalnya bingung pak mana 

yang harus ditulis yang diketahuinya 
P-3.2 : Lalu yang ditanyakan apa? 
SPD-3.2 : Yang ditanya itu waktu yang tepat untuk Mark dan Hans dapat 

berkomunikasi 
P-3.2 : Kenapa tidak kamu tulis dijawaban yang ditanyakan 



 

SPD-3.2 : Karna buru- buru pak, sangking semangatnya menjawab 
P-3.2 : Oh begitu, Jadi setelah kamu mengetahui apa yang ditanyakan 

apa yang kamu lakukan? 
SPD-3.2 : Menghitung hasilnya pak 
P-3.2 : Coba pas kamu jawab soal 3.2 rumus mana yang kamu 

gunakan? 
SPD-3.2 : S = B + 9 dan B = S – 9  
P-3.2 : Lalu setelah itu? 
SPD-3.2 : Kan waktu terlama itu Sydney jadi di ambil 16:30 itu Sydney 

dan 09:00 Berlin, setelah itu masukin ke rumus pak 
P-3.2 : Untuk yang selanjutnya? 
SPD-3.2 : Sama saja pak, Cuma beda waktunya aja  
P-3.2 : Jadi bisa kan menjawabnya? 
SPD-3.2 : Bisa pak 
P-3.2 : Untuk soal ini kamu cek lagi tidak? 
SPD-3.2 : Dicek pak… 
P-3.2 : Yakin? Kok gak ada tabelnya 
SPD-3.2 : Eh iya pak lupa hehe, soalnya kirain Cuma sampe itu aja 
P-3.2 : Hem berarti tidak di cek lagi dong 
SPD-3.2 : Hehe iya pak maaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 9 
 
TRANSKIP WAWANCARA SUBJEK PENELITIAN III 
BUTIR SOAL 1 
 

P-1 : Sebelumnya kamu sudah pernah melihat soal seperti ini belum 
nak? 

SPT-1 : Belum pernah pak… 



 

P-1 : Yang benar? 
SPT-1 : Kayaknya sih pak 
P-1 : Sepertinya bapak pernah lihat di buku cetak kalian, ada soal 

yang hamper-hampir mirip dengan soal-soal ini deh? 
SPT-1 : Tidak tau juga pak hehe 
P-1 : Ya sudah deh, kira-kira kalau soal seperti ini mudah tidak 

untuk diselesaikan oleh kamu? 
SPT-1 : Ya bisa pak.. 
P-1 : Dari soal ini apa yang kamu lihat? 
SPT-2 : Ada tiga tower pak dengan tinggi yang berbeda 
P-1 : Lalu apa saja yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal 1 
SPT-1 : Ya itu tadi pak ada tiga tower dan mau nyari tinggi tower yang 

ke tiga 
P-1 : Jadi tower pertama dan kedua berapa tingginya? 
SPT-1 : Yang pertama 21 m dan yang kedua 19 m 
P-1 : Kok kamu tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

pada soal? Paadahal kamu sudah tau 
SPT-1 : Biasanya waktu belajar dikelas tidak saya tulis dan langsung 

saya jawab pak 
P-1 : Emm, lalu cara apa yang kamu gunakan? 
SPT-1 : Eliminasi dan subtitusi pak 
P-1 : Yang mana eliminasi dan yang mana subtitusi? 
SPT-1 : Yang eliminasi yang dikurang- kurang untuk nyari x dan yang 

subtitusi yang x nya dimasukin untuk nyari y 
P-1 : Setelah ketemu x dan y kamu apakan? 
SPT-1 : Untuk mencari tinggi tower yang ke tiga pak 
P-1 : setelah kamu mendapatkan tinggi tower yang ketiga kamucek 

lagi enggak jawaban kamu?  
SPT-1 : Dicek pak, itu jawabannya bener kan pak? 
P-1 : Yakin, iya sih jawaban kamu bener tapi kamu nulis kesimpulan 

tidak? 
SPT-1 : Tidak pak,  
P-1 : Oke deh, soal selanjutnya 
 
 

BUTIR SOAL 2.1 
 

P-2.1 : Untuk soal ini kamu sudah pernah melihat belum ? 
SPT-2.1 : Sudah pak 
P-2.1 : Menurut kamu soalnya tergolong sulit atau tidak? 
SPT-2.1 : Tidak sulit pak 
P-2.1 : Coba informasi apa saja yang kamu lihat dari soal 2.1? 
SPT-2.1 : Itu ada jejak kaki seseorang yang sedang berjalan dengan 

rumus n/p = 140 
P-2.1 : Lalu apa lagi? 



 

SPT-2.1 : Itu aja pak 
P-2.1 : Terus yang diketahui dan ditanyakan apa? 
SPT-2.1 : Yang diketahui rumus dan langkah permenit Heiko 
P-2.1 : Kok tidak kamu tulis di lembar jawabanmu? 
SPT-2.1 : Kan disoal ada pak, kirain langsung disuruh jawab 
P-2.1 : Oke deh, terus gimana kamu menjawabnya? 
SPT-2.1 : Ya dimasukin aja pak ke rumusnya 
P-2.1 : Yang dimasukin apanya? 
SPT-2.1 : Ya yang diketahui pak, n nya = 70 terus kan yang ditanya 

panjang jarak langkahnya atau p, yaudah 70/140 = ½ atau 0,5 m 
P-2.1 : Lalu kamu cek lagi tidak jawaban kamu? 
SPT-2.1 : Hehe tidak pak, saya tidak menulis kesimpulan 
P-2.1 : Oke 
 

BUTIR SOAL 2.2 
 

P-2.2 : Untuk soal 2.2 itu kan satu tipe dengan soal 2.1, hanya saja 
soal ini lagi sulit dari pada soal sebelumnya? 

SPT-2.2 : Iya pak 
P-2.2 : Jadi masih bisa dipahami tidak bentuk soalnya? 
SPT-2.2 : Masih pak… 
P-2.2 : Informasi apa saja yang bisa kamu sebutkan setelah membaca 

soal? 
SPT-2.2 : Sama kayak soal 2.1 pak 
P-2.2 : Apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal 2.2? 
SPT-2.2 : Yang diketahui itu rumus sama panjang langkah pak 
P-2.2 : Lalu yang ditanyakan? 
SPT-2.2 : Yang ditanya jumlah langkahnya terus disuruh mengubah 

satuannya 
P-2.2 : Setelah kamu mengetahui apa yang ditanyakan pada soal apa 

yang kamu lakukan? 
SPT-2.2 : Sama kayak soal sebelumnya pak, nulis rumus terus gitung 

hasil 
P-2.2 : Soal ini kan disuruh merubah satuannya dari meter ke km 
SPT-2.2 : Iya pak, tapi saya tidak mengubahnya 
P-2.2 : Kenapa kamu tidak merubahnya? 
SPT-2.2 : (diam) 
P-2.2 : Lalu kamu juga salah dalam menghitung hasilnya nak, coba 

deh kamu hitung ulang hasilnya  
SPT-2.2 : (menghitung kembali hasil perkaliannya) 
P-2.2 : Gimana? Benar tidak hasil jawbanmu 
SPT-2.2 : Salah pak… iya juga ya pak 
P-2.2 : Untuk soal 2.2 kamu cek kembali tidak? 
SPT-2.2 : (senyum) gak diperiksa pak 
P-2.2 : Kenapa nak? 



 

SPT-2.2 : Buru- buru pak takut waktunya abis 
P-2.2 : Nah lain kali kalu menyelesaikan soal di cek lagi ya nak dan 

jangan terburu- buru 
SPT-2.2 : Iya pak 
 

BUTIR SOAL 3.1 
 

P-3.1 :  Untuk soal 3.1 kamu sudah pernah melihat soal seperti ini 
belum? 

SPT-3.1 : Belum pernah juga pak 
P-3.1 : Yakin? 
SPT-3.1 : Iya pak, mungkin ketika materi ini disampaikan saya tidak 

masuk kelas 
P-3.1 : Yasudah, untuk soal 3.1 menurut kamu soalnya tergolong sulit 

atau tidak? 
SPT-3.1 : Tidak kok pak 
P-3.1 : Nah, informasi apa yang kamu dapatkan setelah membaca 

soal? 
SPT-.3.1 : Yang pertama itu ada gambar jam di tiga Negara, lalu berbeda- 

beda waktu diketiga Negara tersebut 
P-3.1 : Kira- kira untuk soal 3.1 kamu bisa menjawabnya tidak? 
SPT-3.1 : Insyaallah bisa pak 
P-3.1 : Lalu apa yg diketahui dan ditanya pada soal 3.1? 
SPT-3.1 : Yang diketahui perbedaan waktu antara Sydney dan Berlin itu 

9 Jam 
P-3.1 : Lalu yang ditanyakan apa?  
SPT-3.1 : Yang ditanyakan, Jika di Sydney pukul 07:00 pm pukul 

berapakah di Berlin? 
P-3.1 : Setelah kamu mendapatkan informasi itu apa yang kamu 

lakukan selanjutnya? 
SPT-3.1 : Menjawab soalnya pak 
P-3.1 : Coba kamu jelaskan bagaimana cara kamu menjawabnya 
SPT-3.1 : Kan diketahui di Sydney jam 07:00 pm dan perbedaan waktu 

antara Sydney dan Berlin 9 jam, yaudah pak 07:00 pm – 9 jam = 
10:00 am 

P-3.1 : Untuk soal ini kenapa kamu tidak menuliskan informasi yang 
kamu dapat tadi di lembar jawaban kamu? 

SPT-3.1 : Saya tidak tau pak apa yang harus saya tulis dan bagaimana 
menulisnya pak 

P-3.1 : Kan kamu sudah bisa menjelaskan, harusnya kamu tulis apa 
yang kamu jelaskan ke bapak tadi 

SPT-3.1 : Oh gitu ya pak hehe, saya bingung nulisnya pak 
P-3.1 : Setelah kamu dapatkan hasilnya kamu periksa kembali tidak? 
SPT-3.1 : Tidak pak 
P-3.1 : Baiklah 



 

 
BUTIR SOAL 3.2  
 

P-3.2 : Untuk soal 3.2 kenapa kamu tidak mengerjakannya? 
SPT-3.2 : Saya tidak tau caranya pak, kalau pun saya mengerjakannya 

pasti juga salah pak 
P-3.2 : Harusnya tidak boleh seperti itu, walau pun sesulit apapun 

soalnya yang kamu lihat, kamu harus tetap mencoba 
menjawabnya, walaupun harus berkali- kali membaca soalnya 

SPT-3.2 : iya pak, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjawabnya 
P-3.2 : Mantap. Tetap semangat jangan putus asa ya 
SPT-3.2 : Iya pak 
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DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
MATEMATIS MODEL PISA 

RESPONDEN SOAL 1 SOAL 2.1 SOAL 2.2 SOAL 3.1 SOAL 3.2 TOTAL KESIMPULAN 

AKS 16 13 11 10 0 50 RENDAH 

AI 16 16 16 16 16 80 TINGGI 

AS 15 14 13 15 16 73 SEDANG 

DF 16 15 12 11 10 64 SEDANG 

ES 13 14 16 12 14 69 SEDANG 

KR 13 12 11 15 12 63 SEDANG 

KH 12 13 11 14 16 66 SEDANG 

LS 12 12 12 12 12 60 SEDANG 

LR 13 16 16 16 16 77 TINGGI 

LS 12 11 16 14 15 68 SEDANG 

MF 16 16 16 16 16 80 TINGGI 

MFS 12 14 16 13 11 66 SEDANG 

MU 11 13 14 11 16 65 SEDANG 

MJ 12 14 15 14 13 68 SEDANG 

MTP 11 12 10 12 0 45 RENDAH 

MIP 13 15 16 16 12 72 SEDANG 

MIL 14 14 14 14 14 70 SEDANG 

NF 15 15 16 14 13 73 SEDANG 

NA 12 14 15 13 11 65 SEDANG 

NNA 10 14 15 12 11 62 SEDANG 

NP 11 12 11 10 9 53 RENDAH 

RA 12 13 11 12 14 62 SEDANG 

RE 12 10 11 13 15 61 SEDANG 

SNA 16 16 16 16 16 80 TINGGI 

SRN 12 14 11 15 10 62 SEDANG 
Diketahui : 
 �̅    = 66,16 
Standar Deviasi  = 8,82 
�̅ + Standar Deviasi  = 74,98 
�̅ – Standar Deviasi  = 57,34 
Dimana dikatakan : 
Tinggi ≥ 74,98 
Sedang 57,34 < x ≤74,98 
Rendah ≤ 57,34 
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Foto 1. Kegiatan Tes Soal Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Model PISA 

    

 

Foto 2. Kegiatan Tes Soal Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Model PISA 

 



 

     

 

Foto 3. Kegiatan Wawancara Subjek Penelitian 
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