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MOTTO 

 

 

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina 

hikmat dan didikan  

(Amsal 1:7) 

Hasil akhir bukanlah sesuatu yang spesial tetapi setiap prosesnya  

(Arliston Van Abnas) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah ilmu yang menjadi dasar untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan serta  mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin 

dan mengembangkan daya pikir manusia. Pembelajaran matematika 

memiliki fungsi sebagai sarana dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis, logis, kreatif, dan bekerjasama yang diperlukan siswa pada 

saat ini. Seperti tercantum dalam standar isi satuan pendidikan dasar dan 

menengah, pembelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta 

bekerjasama (Sariningsih, R., & Kadarisma, G. dalam Nurjanah, 

Kadarisma & Setiawan., 2017). Hal senada disampaikan oleh Wanti 

(dalam Putri, Sulianto & Azizah, 201), menyatakan bahwa  matematika 

merupakan proses bernalar, pembentukan karakter dan pola pikir, 

pembentukan sikap objektif, jujur, sistematis, kritis dan kreatif serta 

sebagai ilmu penunjang dalam pengambilan suatu kesimpulan. Sementara 

itu menurut Wulandari, Mujib & Putra (dalam Netriwati 2016) 

mengatakan pelajaran matematika merupakan pelajaran yang mampu 

memberikan pelajaran pada siswa untuk memperoleh pengetahuan secara 

sistematis. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Ini menandakan bahwa 

pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang sangat 

penting diasah dalam pembelajaran matematika (Kristianti et al, dalam 

Netriwati, 2016).  

Dahlan (dalam Rambe & Afry, 2011) menyatakan pelajaran 

matematika akan lebih bermakna manakala dalam proses pembelajaran 

memuat standar proses dalam pembelajaran matematika, yaitu 

pemahaman, penalaran, komunikasi, koneksi, pemecahan masalah dan 
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representasi. Jadi siswa akan lebih merasakan makna matematika melalui 

pemecahan masalah..  

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

matematika memiliki peranan penting dalam mengembangkan daya pikir, 

sehingga dapat membekali siswa dalam berpikir secara sistematis dalam 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan 

pemecahan masalah siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

dimana masalah dihadirkan dikelas dan siswa diminta untuk 

menyelesaikannya dengan segala pengetahuan dan keterampilan yang 

mereka miliki 

NCTM  (National Council of Teacher of Mathematics) mengatakan 

bahwa pemecahan masalah memegang peranan penting dalam pendidikan 

matematika (dalam Vendiagrys, Junaedi & Marsukan, 2015).  Menurut 

NCTM kemampuan pemecahan masalah matematis dapat diukur 

menggunakan beberapa indikator. Indikator-indikator untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa meliputi : (1) Peserta 

didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan 

dan kecukupan unsur yang diperlukan, (2) Peserta didik dapat 

merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik, (3) 

Peserta didik dapat menerapkan strategi untuk menyelesikan berbagai 

masalah (sejenis dan masalah baru) dalam atau luar matematika, (4) 

Peserta didik dapat menjelaskan hasil sesuai permasalahan asal, dan (5) 

Peserta didik dapat menggunakan matematika secara bermakna (dalam 

Mauleto, 2019). 

Dalam pembelajaran matematika, soal-soal yang diberikan tidak hanya 

berupa angka-angka tetapi juga dapat berupa soal cerita. Solichan (dalam 

Arum, 2017) menjelaskan bahwa soal cerita merupakan soal yang 

disajikan dalam bentuk uraian atau cerita baik lisan maupun tulisan. Soal 

cerita merupakan kalimat verbal sehari-hari yang makna dari konsep dan 

ungkapannya dapat dinyatakan dalam simbol dan relasi matematika. 

Sejalan dengan hal tersebut, Winarto (dalam Arum, 2017) menyatakan 
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bahwa pemaknaan soal cerita berupa kalimat sehari-hari kedalam model 

matematika yang berupa simbol, operasi, dan relasi. 

Dengan demikian soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk 

cerita baik itu secara lisan maupun tulisan yang pemaknaannya dapat 

diubah kedalam model matematika yang berupa simbol, operasi, dan 

relasi. Dalam menyelesaikan soal matematika bukan hanya sekedar 

memperoleh hasil berupa jawaban dari soal yang ditanyakan, tetapi hal 

yang lebih penting adalah siswa mengetahui dan memahami proses atau 

langkah-langkah mendapatkan jawaban itu sendiri. 

Sistem pertidaksamaan linier dua variabel (SPtLDV) merupakan salah 

satu materi matematika wajib di kelas XI Sekolah menengah atas (SMA). 

Salah satu materi pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah 

membuat model matematika SPtLDV dari soal cerita. Materi ini 

merupakan materi yang dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah 

didalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sangat layak digunakan untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa.  

Pada saat ini seluruh dunia sedang dilanda wabah pandemi Virus 

Corona atau yg dikenal dengan istilah Covid-19, tidak terkecuali Indonesia 

juga termasuk negara yang terkena dampak dari pandemi tersebut, semua 

aspek kehidupan berubah secara signifikan termasuk dunia pendidikan 

dimana pada tanggal 24 maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 

tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran 

Covid-19, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar 

dilaksanakan dirumah melalui pembelajaran daring (dalam jaringan). 

Pembelajaran daring merupakan solusi pada masa pandemik covid-19, 

sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, namun siswa secara 

mandiri belajar dan mencari informasi secara online.  Hal ini tentunya 

berpengaruh pada kemampuan belajar siswa, salah satunya kemampuan 

pemecahan masalah. Siswa serta guru dituntut untuk dapat menyesuaikan 

diri dengan keadaan belajar yang baru. 
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Berbicara tentang kemampuan pemecahan masalah tentunya juga tidak 

terlepas dari kemandirian belajar siswa selama pembelajaran daring. 

Suhendri (dalam Bungsu, et. al, 2019) mengatakan bahwa unsur yang 

paling penting dalam belajar matematika adalah kemandirian belajarnya. 

Dengan belajar di rumah masing-masing tentunya juga menuntut siswa 

utuk lebih mandiri belajar serta mencari informasi yang diperlukan, hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan oleh Suleang, Katili, & Zakiyah (2020) 

kemandirian belajar merupakan kegiatan yang dilaksanakan atas dorongan, 

kemauan, pilihan, dan tanggung jawab siswa. Hal ini dikarenakan sumber 

belajar tidak hanya berpusat pada guru saja, tetapi masih banyak sumber-

sumber belajar lain lingkungan, internet, buku, dan lain-lain. Namun 

dalam kenyataannya masih banyak siswa yang masih bergantung pada 

guru sebagai sumber belajarnya dengan mengandalkan materi yang pernah 

disampaikan oleh guru, padahal mereka memiliki sumber belajar lain 

seperti buku materi atau LKS maupun internet yang dapat dipelajari di luar 

sekolah.  

Kabupaten Landak merupakan salah satu daerah yang juga 

menerapkan sistem pembelajaran daring. Salah satunya SMA Maniamas 

Ngabang yang juga menerapkan sistem pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SMA 

Maniamas Ngabang pada kelas XI MIA 1, proses belajar mengajar antara 

guru dan siswa melalui pembelajaran daring yaitu saat pembelajaran akan 

dimulai guru akan memberikan info melalui whatsapp grup dan kemudian 

link pembelajaran akan dikirimkan guru  untuk memulai pertemuan secara 

virtual. Guru akan menyampaikan materi yang berupa video pembelajaran 

kepada siswa, pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan belum 

menerapkan metode atau strategi yang menarik dalam pembelajaran 

sehingga siswa menjadi tidak antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Selanjutnya guru mengunggah video pembelajaran serta 

tugas tersebut dan diberikan kepada siswa untuk dikerjakan agar bisa 

melatih kemampuan pemahaman materi siswa secara mandiri di rumah. 
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Namun terdapat beberapa permasalahan atau kendala selama 

pembelajaran daring dilaksanakan seperti kehadiran siswa yang selama 

pembelajaran daring yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

pembelajaran tatap muka atau konvensional, siswa juga sering terlambat 

masuk untuk pertemuan belajar , siswa sering menjawab asal-asalan ketika 

ditanya oleh guru secara langsung, artinya siswa kurang memahami materi 

selama pembelajaran, yang mengakibatkan  siswa menjadi kebingungan 

ketika harus menghubungkan informasi yang disajikan dalam soal dengan 

konsep yang dijelaskan oleh guru, siswa merasa kesulitan mengerjakan 

soal yang berbeda dari contoh yang diberikan, terlebih untuk siswa yang 

kurang memperhatikan guru ketika menjelaskan materi, serta kurangnya 

motivasi dan keseriusan siswa saat pembelajaran daring. Hal ini 

menunjukan betapa pentingnya kemampuan pemecahan masalah dan 

kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran selama pandemi covid-19. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa Pada Soal Cerita Sistem Pertidaksamaan Linier Dua 

Variabel Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Siswa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa pada soal cerita sistem pertidaksamaan linier dua variabel ditinjau 

dari kemandirian belajar pada siswa kelas XI di SMA Maniamas Ngabang 

Tahun Ajaran 2021/2022 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan  sebagai berikut : untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada soal cerita sistem pertidaksamaan linier 

dua variabel ditinjau dari kemandirian belajar siswa di kelas XI di SMA 

Maniamas Ngabang Tahun Ajaran 2021/2022. 

D. Manfaat Penelitian 
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Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

guru mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika apabila 

ditinjau dari kemandirian belajar siswa. 

2. Secara praktis 

a. Siswa  

Secara langsung penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa 

dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

dan kemandirian belajar yang mereka miliki. 

b. Guru pendidikan matematika 

Diharapkan guru pendidikan matematika dapat mengembangkan 

metode dan strategi pembelajaran yang lebih menarik sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 

kemandirian belajar siswa. 

c. Sekolah  

Pertimbangan bagi sekolah dan lembaga terkait pengadaan 

perbaikan dalam proses mengajar. 

d. Peneliti 

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti 

terkait kemampuan pemecahan masalah siswa serta kemandirian 

belajar siswa.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Masalah 

1. Definisi Masalah 

Bell (dalam Sahrudin, 2016) mengemukakan bahwa situasi 

dikatakan masalah bagi seseorang apabila ia menyadari keadaan situasi 

tersebut, mengakui bahwa situasi tersebut memerlukan tindakan dan 

tidak dengan segera dapat menemukan pemecahannya. Hayes (dalam 

Sahrudin, 2016) mendukung pendapat tersebut dengan mengemukakan 

bahwa suatu masalah merupakan suatu kesenjangan antara keadaan 

sekarang dengan tujuan yang ingin dicapai, sementara kita tidak 

mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Kemampuan memecahkan masalah setiap siswa berbeda-beda, 

karena pengetahuan yang dimiliki siswa juga berbeda-beda. Hal ini 

sejalan dengan yang dikatakan oleh Hudoyo (dalam Widjajanti, 2009), 

menyatakan bahwa soal/pertanyaan disebut masalah tergantung kepada 

pengetahuan yang dimiliki penjawab. Senada dengan pendapat 

Hudoyo, Suherman (dalam Widjajanti, 2009) menyatakan bahwa suatu 

masalah biasanya memicu suatu situasi yang mendorong seseorang 

untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung apa 

yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika masalah tersebut 

diberikan kepada siswa dan siswa tersebut langsung mengetahui cara 

menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat 

dikatakan sebagai masalah bagi siswa tersebut. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

masalah adalah situasi atau keadaan yang memerlukan  tindakan akan 

tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk 

menyelesaikannya. Soal tidak dapat dikatakan masalah apabila siswa 

dapat mengetahui secara langsung dengan benar jawabannya, artinya 
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masalah bersifat relatif tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki 

penjawabnya.  

2. Jenis-Jenis Masalah 

Dalam pembelajaran matematika, masalah bisa disajikan dalam 

bentuk soal tidak rutin yang berupa soal cerita, penggambaran 

fenomena atau kejadian, ilustrasi gambar atau teka-teki. Sari, et. al 

(2017) menyatakan soal cerita merupakan soal yang ditulis dengan 

kalimat-kalimat cerita sehari- hari yang kemudian diubah menjadi 

kalimat matematika atau persamaan matematika. Sutawidjaja (dalam 

Laily, 2014) mengatakan bahwa soal cerita erat kaitannya dengan 

masalah kehidupan sehari-hari yang penting sekali diberikan dalam 

pembelajaran matematika yang dapat melatih siswa dalam 

menyelesaikan maslah. 

Masalah tersebut kemudian disebut masalah matematika karena 

mengandung konsep matematika. Menurut Hudoyo (dalam 

Mubarokah, Hadi, & Nuriyatin, 2020), jenis-jenis masalah matematika 

adalah sebagai berikut: 

a. Masalah transalasi, merupakan masalah kehidupan sehari-hari yang 

untuk menyelesaikannya perlu translasi dari bentuk verbal ke 

bentuk matematika. 

b. Masalah aplikasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai macam-

macam keterampilan dan prosedur matematika. 

c. Masalah proses, biasanya untuk menyusun langkah-langkah 

merumuskan pola dan strategi khususnya dalm menyelesaikan 

masalah. Masalah seperti itu dapat melatih keterampilan siswa 

dalam menyelesaikan masalah sehingga terbiasa menggunakan 

strategi tertentu. 

d. Masalah teka-teki, seringkali digunakan untuk rekreasi dan 

kesenangan sebagai alat yang bermanfaat untuk tujuan efektif 

dalam pembelajaran matematika. 
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B. Kemampuan Pemecahan Masalah 

1. Definisi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika 

yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun 

penyelesaian, peserta didik dimungkinkan memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki 

untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin 

(Suherman dalam Arifin, Kartono & Hidayah, 2019). Hal senada juga 

dikatakan oleh Winarti & Harmini (dalam Rambe & Afri, 2020), 

pemecahan masalah merupakan tujuan pembelajaran matematika yang 

tertuang dalam kurikulum matematika. Hal ini sesuai dengan tujuan 

belajar matematika yang tertera dalam kurikulum mata pelajaran 

matematika sekolah pada semua jenjang pendidikan, yaitu mengarah 

pada kemampuan siswa pada pemecahan masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menurut Hujono (dalam Simanjuntak, Hia dan Manurung, 2019) 

pemecahan masalah secara sederhana merupakan proses suatu usaha 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan. 

Hal senada juga dikatakan oleh Sumarno (dalam Sumartini, 2016), 

menyampaikan bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses untuk 

mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan.  

Branca (dalam Sudirman & Zanthy, 2019) menyatakan isitilah 

pemecahan masalah mengandung tiga pengertian, yaitu: Pertama, 

pemecahan masalah sebagai suatu tujuan (goal) yang menekankan 

pada aspek mengapa pemecahan masalah matematis perlu diajarkan. 

Dalam hal ini pemecahan masalah bebas dari soal, prosedur, metode 

atau materi matematika. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah 

bagaimana cara menyelesaikan masalah untuk menjawab soal atau 

pertanyaan. Kedua, pemecahan masalah sebagai suatu proses diartikan 

sebagai suatu kegiatan aktif, yang meliputi: metode, strategi, prosedur 

dan heuristik yang digunakan oleh siswa dalam menyelesaikan 
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masalah hingga menemukan jawaban. Ketiga, pemecahan masalah 

sebagai suatu keterampilan dasar yang memuat dua hal yaitu: 

keterampilan umum yang harus dimiliki siswa untuk keperluan 

evaluasi ditingkat sekilah, dan keterampilan minimum yang perlu 

dikuasai siswa agar dapat menjalankan perannya dalam masyarakat. 

Sedangkan menurut Dahar (dalam Harahap & Surya, 2017), 

pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang 

menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh 

sebelumnya, dan tidak sebagai suatu kemampuan generik. 

Kemampuan pemecahan masalah menjadi hal penting yang harus 

dipelajari oleh siswa. Sebagaimana dikatakan oleh Rambe & Afri 

(2020) untuk menguasai kemampuan atau skill berfikir tingkat tinggi 

seperti kemampuan berfikir kreatif, kemampuan berfikir kritis, siswa 

harus memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika terlebih 

dahulu. Selanjutnya menurut NCTM (dalam Rambe & Afri, 2020) juga 

mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah hal terpenting dalam 

matematika sekolah, tanpa kemampuan untuk memecahkan masalah, 

kegunaan dan kekuatan ide matematika, pengetahuan, dan 

keterampilan sangat terbatas. 

Dari penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah adalah usaha yang dilakukan untuk mencari jalan 

keluar dari kesulitan yang ditemui dengan cara menggabungkan 

konsep dan aturan yang telah diperoleh oleh siswa sebelumnya. 

Menurut NCTM (dalam Mauleto, 2019) proses berfikir dalam 

pembelajaran matematika meliputi lima kompetensi standar utama 

yaitu :  

a. Pemecahan masalah (Problem solving) 

b. Penalaran dan bukti (reasoning and proof) 

c. Komunikasi (communication) 

d. Koneksi (connections) 

e. Representasi (representation) 
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Dari lima standar utama yang disebutkan oleh NCTM, peneliti di 

sini melakukan analisa mengenai kemampuan yang dimiliki siswa 

yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving). NCTM 

(National Council of Teacher of Mathematics) menyatakan bahwa 

pemecahan masalah merupakan satu kesatuan yang dalam 

pembelajaran matematika dan tidak bisa dipisahkan dengan program 

yang terdapat dalam ilmu matematika (dalam Prabawa & Zaenuri, 

2017). 

2. Manfaat Pemecahan Masalah  

 Menurut NCTM (dalam Maulyda, 2020:26) ada beberapa alasan 

mengapa pemecahan masalah  sangat penting dalam pembelajaran saat 

ini yaitu: 

a. Pemecahan masalah merupakan bagian dari matematika, 

b. Matematika memiliki aplikasi dan penerapan, 

c. Adanya motivasi intrinstik yang melekat dalam persoalan 

matematika, 

d. Persoalan pemecahan masalah bisa menyenangkan, 

e. Mengajarkan siswa untuk mengembangkan tehnik memecahkan 

masalah. 

3. Tujuan Pemecahan Masalah Menurut NCTM 

Menurut Maulyda (2020:17) masalah terjadi ketika seseorang 

memiliki tujuan tetapi tidak tahu bagaimana mencapainya, sedangkan 

pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses kognitif yang 

diarahkan pada mengubah situasi tertentu kedalam situasi tujuan ketika 

ada metode yang jelas dari solusi yang tersedia atau proses individu 

untuk terlibat dalam kognitifnya dalam memahami dan mengatasi 

situasi masalah dimana metode solusi tidak diketahui secara jelas. 

Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

perlu didukung metode pembelajaran yang tepat sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Menurut NCTM (dalam Harahap & 

Surya, 2017) terdapat empat tujuan pemecahan masalah secara umum 

yaitu :  
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a. Membangun pengetahuan matematika baru, 

b. Memecahkan masalah yang muncul dalam matematika dan 

didalam konteks-konteks lainnya, 

c. Menerapkan dan menyesuaikan bermacam strategi yang sesuai 

untuk memecahkan permasalahan dan 

d. Memantau dan merefleksikan proses dari pemecahan masalah 

matematika. 

4. Indikator Pemecahan Masalah Menurut NCTM 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya mengenai peryataan 

NCTM (National Council of Teacher of Mathematics)  bahwa terdapat 

empat tujuan dari pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika 

pada siswa. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pemecahan 

masalah tersebut, maka diperlukan indikator untuk mengukur 

ketercapaian dari masing-masing tujuan tersebut. Berikut adalah 

indikator yang difokuskan pada tujuan pemecahan masalah menurut 

NCTM (dalam Mauleto, 2019). 

a. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang 

ditanyakan dan kecukupan unsur yang diperlukan 

b. Siswa dapat merumuskan masalah matematik atau menyusun 

model matematik 

c. Siswa dapat menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai 

masalah (sejenis dan masalah baru) dalam atau luar matematika 

d. Siswa dapat menjelaskan hasil sesuai permasalahan asal, dan 

e. Siswa dapat menggunakan matematika secara bermakna 

C. Kemandirian Belajar 

1. Definisi Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar menurut Sugandi (dalam Fajriyah, et. al, 

2019) merupakan suatu sikap yang memiliki karakteristik berinisiatif 

belajar, mendiagnosa kebutuhan belajar, menetapkan tujuan belajar, 

memonitor, mengatur dan mengontrol kinerja atau belajar, memandang 

kesulitan sebagai tantangan, mencari dan memanfaatkan sumber 

belajar yang relevan, memilih dan menerapkan strategi belajar , 
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mengevaluasi proses dan hasil belajar, serta konsep diri. Hal senada 

juga diungkapkan Knowles (dalam Sundayana, 2016) mendefinisikan 

kemandirian belajar sebagai suatu proses belajar dimana setiap 

individu dapat mengambil inisiatif, dengan atau tanpa batuan dari 

orang lain, dalam hal mendiagnosa kebutuhan belajar, merumuskan 

tujuan belajar, mengidentifikasi sumber-sumber belajar (baik berupa 

orang maupun bahan), memilih dan menerapkan strategi belajar yang 

sesuai bagi dirinya serta mengevaluasi hasil belajarnya. 

Menurut Suhendri (dalam Bungsu, et. al, 2019) kemandirian 

merupakan sikap positif individu untuk kenyaman dalam melakukan 

kegiatan perencanaan untuk mencapai tujuan dengan mempososisikan 

atau mengkondisikan dirinya sehingga dapat mengevaluasi tentang diri 

sendiri dan lingkungannya.  Selanjutnya Aini & Taman (2012) 

mengartikan kemandirian belajar sebagai sifat serta kemampuan yang 

dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif, yang didorong 

oleh motif untuk menguasai sesuatu kompetensi, dan dibangun dengan 

bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Karakteristik 

seperti ini akan sangat dibutuhkan untuk setiap pembelajaran terlebih 

dimasa pembelajaran daring seperti saat ini.  

Menurut Desmita (dalam Suhendri, 2015) kemandirian belajar 

biasanya ditandai dengan beberapa ciri antara lain : kemampuan 

menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, 

bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-

keputusan sendiri, serta mampu memecahkan masalah tanpa ada 

pengaruh dari orang lain.  

Selain itu Desmita (dalam Arum, 2017) juga mengatakan 

kemandirian belajar mengandung pengertian yaitu:  

a. Suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk 

maju demi kebaikan dirinya sendiri. 

b. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi. 

c. Memiliki k epercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. 
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d. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa kemandirian belajar adalah aktifitas belajar siswa yang 

dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri tanpa dorongan dari orang lain 

serta mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. 

Adapun indikator-indikator untuk kemandirian belajar menurut 

Friantini & Winata (2020) yaitu : 

a. Percaya diri 

Percaya diri artinya siswa yakin dengan kemampuan yang 

dimiliki dirinya. Percaya diri adalah kemampuan mental untuk 

mengurangi pengaruh negatif dari keraguan, dengan demikian 

dapat memaksimalkan kepercayaan diri siswa. 

b. Disiplin 

Disiplin diartikan sebagai sikap menumbuhkan kendali diri, 

karakter dan keteraturan, dan efesiensi. disiplin merupakan suatu 

bentuk kepatuhan terhadap aturan melalui pengendalian diri yang 

dilakukan melalui pertimbangan yang rasional. 

c. Inisiatif 

Inisiatif adalah tindakan yang dilakukan pada saat tertentu 

dengan kesadaran sendiri. Inisiatif bisa timbul karena ada dorongan 

atau keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. 

d. Tanggung Jawab 

Sikap tanggung jawab merupakan kesadaran siswa akan 

tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak 

disengaja. Tanggung jawab sangat penting ada dalam diri setiap 

siswa, karena dengan adanya tanggung jawab dapat membuktikan 

bahwa siswa mampu menjalankan segala aktivitas baik itu individu 

maupun kelompok. 

e. Motivasi 

Motivasi merupakan proses yang mempengaruhi atau 

mendorong sehingga menimbulkan kemauan  dalam melaksanakan 
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suatu kegiatan. Dengan adanya motivasi maka siswa akan memiliki 

dorongan, hasrat ataupun minat dalam setiap proses pembelajaran.  

D. SPtLDV ( Sistem Pertidaksamaan Linier Dua Variabel ) 

1. Pengertian Sistem Pertidaksamaan Linier Dua Variabel 

Sistem Pertidaksamaan Linier Dua Variabel adalah suatu sistem 

(gabungan dua atau lebih) pertidaksamaan linier yang memuat dua 

variabel dan masing-masing variabel itu berderajat satu, serta 

dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan yaitu : >, <, ≥, ≤. 

Bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel dalam x dan y 

dituliskan sebagai berikut: 

        

        

        

        

Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel 

merupakan irisan atau interseksi dari himpunan penyelesaian 

pertidaksamaan linier yang terdapat pada sistem pertidaksamaan 

tersebut. 

2. Menentukan Daerah Himpunan Penyelesaian Sistem Pertidaksamaan 

Linier Dua Variabel 

Langkah-langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari 

suatu pertidaksamaan sebagai berikut. 

a. Menggambar garis ax + by = c pada sebuah bidang cartesius 

dengan cara menghubungkan titik potong garis dengan sumbu X 

dan titik potong garis dengan sumbu Y. 

b. Mengambil sembarang titik uji P(x1, y1) yang terletak diluar garis 

ax + by = c, kemudian hitunglah ax1 + by1 dan bandingkan nilai 

ax1 +by1 dengan nilai c. 

1) Jika diperoleh pernyataan yang benar, bagian belahan bidang 

yang memuat titik uji P (x1, y1) merupakan daerah himpunan 

penyelesaian dari pertidaksamaan 
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2) Jika diperoleh pernyataan yang salah, bagian belahan bidang 

yang tidak memuat titik uji P (x1, y1) meupakan daerah 

himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. 

c. Menandai daerah himpunan penyelesaian dengan menggunakan 

raster atau arsiran. 

E. Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan ilmu yang menjadi dasar dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan serta daya pikir manusia serta 

memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter dan pola pikir 

sehingga dapat membekali siswa dalam berpikir secara sistematis dalam 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Salah satu tujuan 

dalam pembelajaran matematika yaitu mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah.  

Kemampuan pemecahan masalah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan di dalam mata pelajaran matematika, siswa dituntut untuk 

dapat menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan dengan 

menggunakan kemampuan memahami konsep-konsep dan teori-teori yang 

telah dipelajari sebelumnya sehingga dapat memperoleh hasil yang 

diinginkan. Pembelajaran matematika akan lebih bermakna apabila 

memuat standar proses dalam pembelajaran matematika yaitu pemahaman, 

penalaran, komunikasi, koneksi, pemecahan masalah dan representasi, 

sehingga siswa akan lebih merasakan makna matematika melalui 

pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah siswa dapat 

dikembangkan dimana masalah dihadirkan di kelas dan siswa diminta 

untuk menyelesaikannya dengan pengetahuan dan keteranpilan yang 

dimiliki. Dengan kemampuan pemecahan yang baik akan sangat 

membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru. 

Dalam pembelajaran matematika, soal-soal yang diberikan tidak hanya 

berupa angka-angka tetapi juga dapat berupa soal cerita. Soal cerita adalah 

soal yang disajikan dalam bentuk cerita baik itu secara lisan maupun 

tulisan yang pemaknaannya dapat diubah kedalam model matematika yang 
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berupa simbol, operasi, dan relasi. Dalam menyelesaikan soal matematika 

bukan hanya sekedar memperoleh hasil berupa jawaban dari soal yang 

ditanyakan, tetapi hal yang lebih penting adalah siswa mengetahui dan 

memahami proses atau langkah-langkah mendapatkan jawaban itu sendiri. 

Sehingga kemampuan pemecahan masalah siswa akan sangat dibutuhkan. 

Pandemi virus corona atau covid-19 yang melanda seluruh dunia saat 

ini, mengakibatkan aktifitas masyarakat dibatasi demi mengantisipasi 

penularan virus, yang mengakibatkan siswa harus belajar dirumah masing-

masing melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan. Hal ini tentunya 

akan berdampak tidak hanya terhadap guru tetapi juga kepada siswa. 

Pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, namun siswa secara mandiri 

belajar dan mencari informasi secara online.  

Dalam menghadapi situasi saat ini  kemandirian belajar siswa sangat 

berperan penting membantu siswa dalam setiap pembelajaran, hal ini 

dikarenakan kemandirian belajar merupakan unsur yang paling penting 

dalam belajar matematika. Dengan belajar dirumah masing-masing 

tentunya juga menuntut siswa utuk lebih mandiri dalam mencari informasi 

yang diperlukan,  hal ini dikarenakan sumber belajar tidak hanya berpusat 

pada guru saja, tetapi masih banyak sumber-sumber belajar lain seperti 

lingkungan, internet, buku, dan lan-lain. Namun dalam kenyataannya 

masih banyak siswa yang masih bergantung pada guru sebagai sumber 

belajarnya dengan mengandalkan materi yg pernah disampaikan oleh guru, 

padahal mereka memiliki sumber belajar lain seperti buku materi atau 

LKS maupun internet yang dapat dipelajari di luar sekolah.  

Pembelajaran daring tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau 

kendala selama pembelajaran, seperti kehadiran siswa yang selama 

pembelajaran daring yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

pembelajaran tatap muka atau konvensional, siswa kurang memahami 

materi selama pembelajaran daring yang mengakibatkan  siswa menjadi 

kebingungan ketika harus menghubungkan informasi yang disajikan dalam 

soal dengan konsep yang dijelaskan oleh guru, siswa merasa kesulitan 

mengerjakan soal yang berbeda dari contoh yang diberikan, terlebih untuk 
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KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIKA 

Kemandirian Belajar Siswa Yang Berbeda Menyebabkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah yang Berbeda 

Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Soal 

Cerita Sistem Pertidaksamaan Linier Dua Variabel Ditinjau 

dari Kemandirian Belajar Siswa 

Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Ditinjau dari Kemandirian Belajarnya  

siswa yang kurang memperhatikan guru ketika menjelaskan materi, serta 

kurangnya motivasi dan keseriusan siswa saat pembelajaran daring. Hal ini 

menunjukan betapa pentingnya kemampuan pemecahan masalah dan 

kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran selama pandemi covid-19 

Dalam pembelajaran tidak jarang siswa beranggapan bahwa hasil akhir 

jawaban merupakan tujuan akhir dalam menyelesaikan permasalahan, 

padahal proses dalam mengerjakan merupakan tujuan utama dalam 

pembelajaran pemecahan masalah matematika. Hal tersebut yang 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada soal cerita sistem pertidaksamaan linier dua variabel apabila 

ditinjau dari kemandirian belajarnya. 

Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah tersebut, maka 

perlu indikator-indikator untuk mengukur ketercapaian dari masing-

masing siswa. Sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan 

pemecahan masalah pada setiap siswa apabila ditinjau dari kemandirian 

belajarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Maniamas Ngabang yang beralamat 

di Jalan Karya Ngabang, Kabupaten Landak. Adapun yang menjadi 

alasan peneliti memilih sekolah ini karena peneliti sudah melakukan 

observasi di SMA Maniamas Ngabang khususnya kelas XI MIA 1. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan oktober-november  

tahun 2021 di kelas XI MIA 1 SMA Maniamas Ngabang, Kabupaten 

Landak pada semester ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 dengan rincian 

waktu dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

Kegiatan 

Bulan/Tahun   

2021 2022 

Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan 

1. Tahap Persiapan   

a. Pengajuan Judul                   

b. Observasi                   

c. Penyusunan 

Proposal Skripsi                   

d. Pembuatan 

Instrumen 

Penelitian                   

e. Seminar Proposal                   

f. Revisi Hasil 

Seminar                   

2. Tahap 

Pelaksanaan   

a. Pengajuan Surat 

Ijin Penelitian                   

b. Pengambilan Data                   

c. Pengolahan Data                   

d. Analisis Data                   

e. Pembahasan Hasil 

Penelitian                    

3. Tahap Penulisan 

Skripsi   

a. Penulisan Skripsi                   

b. Pendaftaran Ujian 

Skripsi                   

c. Pelaksanaan Ujian 

Skripsi                   

d. Revisi Skripsi                   

e. Pengesahan 

Skripsi                   

f. Penyerahan 

Skripsi Ke Prodi                   
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B. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015: 15) metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting), disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya 

metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.  

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu 

masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, 

metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, 

yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif 

yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari 

masalah lainnya. 

Menurut Siyoto & Sodik (2015:28)  metode penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat 

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih suka 

menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis), yaitu mengkaji 

masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa 

sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Dalam 

penelitian ini peneliti akan menggunakan desain penelitian kualitatif 

deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan tentang kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada soal cerita sistem pertidaksamaan linier 

dua variabel yang ditinjau dari kemandirian belajar siswa. 
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C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah  siswa kelas XI MIA 1 

SMA Maniamas Ngabang. Keseluruhan siswa tersebut merupakan subjek 

angket kemandirian belajar dan tes kemampuan pemecahan masalah. 

Tetapi hanya 3 siswa yang akan menjadi subjek wawancara kemampuan 

pemecahan masalah. 

Teknik yang digunakan dalam pemilihan subjek wawancara yaitu 

teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015:300) purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa  sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah 

obyek/situasi sosial yang diteliti. Adapun pertimbangan dalam pemilihan 

subjek wawancara tersebut adalah: 

1. Hasil dari angket kemandirian siswa yang akan dikelompokan kedalam 

tiga kategori kemandirian belajar tinggi, sedang, dan rendah. 

2. Siswa yang dipilih merupakan siswa yang dapat menyampaikan jalan 

pikirannya secara lisan maupun tulisan. 

D. Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data 

Data penelitian ini adalah data analisis angket kemandirian belajar 

siswa serta hasil tes dan wawancara  kemampuan pemecahan masalah 

siswa berdasarkan indikator-indikator pemecahan masalah menurut 

NCTM (National Council of  Teachers of Mathematics). 

2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah siswa kelas XI IIS 2 SMA 

Maniamas Ngabang Tahun Ajaran 2021/2022. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015 : 305) dalam penelitian kualitatif, yang 

menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti 

sebagai human, instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
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menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.  

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek 

penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang 

diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitan masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setalah peneliti memasuki obyek 

penelitian. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian kualitatif 

berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak 

dapat dipisah-pisahkan kedalam variabel-variabel penelitian. Kalaupun 

dapat dipisah-pisahkan, variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian 

dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen 

penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali. Oleh karena itu 

dalam penelitian kualitatif “the researcher is the key instrumen”. Jadi 

peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. 

Adapun instrumen tambahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Angket Kemandirian belajar siswa 

Instrumen angket bertujuan untuk memperoleh data kemandirian 

belajar siswa. Pernyataan didalam angket diukur menggunakan skala 

Likert yaitu berisikan pernyataan yang diikuti oleh kolom-kolom yang 

menunjukan suatu tingkatan, seperti selalu, sering, kadang-kadang, 

jarang dan tidak pernah. 

Jumlah item butir pernyataan pada angket sebanyak 25 item 

pernyataan yang digunakan untuk melihat kemandirian belajar siswa. 

Pernyataan diungkap dalam kalimat positif maupun negatif. Alternatif 

jawaban yang diberikan untuk menanggapi pernyataan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 3.2. 

Skor Alternatif Jawaban Angket 

Skor Pernyataan positif Pernyataan negatif 

5 Selalu Tidak pernah 

4 Sering Jarang 

3 Kadang-kadang Kadang-kadang 

2 Jarang Sering 

1 Tidak pernah Selalu 

Dalam instrumen ini terdapat 25 pernyataan yang dibagi menjadi 

lima bagian angket berdasarkan indikator kemandirian belajar yaitu 

percaya diri, disiplin, inisiatif, tanggung jawab, dan motivasi. Sehingga 

setiap indikator memuat 5 pernyataan. 

Adapun indikator kemandirian belajar dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.3. 

Indikator Angket Kemandirian Belajar 

No Variabel Indikator 

1. 
Kemandirian 

belajar 

1. Percaya diri 

2. Disiplin 

3. Inisiatif 

4. Tanggung jawab 

5. Motivasi 

    Sumber : Friantini & Winata (2020) 

Sebelum digunakan instrumen angket dikonsultasikan dan 

divalidasi oleh dua dosen matematika dan satu dosen bahasa indonesia. 
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Draft Lembar Angket 

Kemandirian Belajar 

Validasi Lembar Angket 

Kemandirian Belajar 

Valid 

Lembar Angket 

Kemandirian Belajar Siap 

Digunakan 

Revisi 

Berdasarkan 

Saran Validator 

Ya  

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. 

Proses Validasi Instrumen Angket 

2. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Instrumen  tes kemampuan pemecahan masalah yang digunakan 

adalah soal tes dalam bentuk uraian. Soal tes yang akan diberikan 

berupa soal cerita dalam bentuk uraian pada materi sistem 

pertidaksamaan linier dua variabel (SPtLDV). Tes dalam bentuk uraian 

dipilih karena proses berfikir siswa, pemahaman siswa terhadap 

masalah, langkah-langkan pengerjaan, langkah-langkah pemecahan 

masalah, serta ketelitian siswa dapat terlihat.  Hasil dari pekerjaan 

siswa tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk 

mengetahui bagaimana proses kemampuan pemecahan masalah siswa 

dengan memperhatikan indikator-indikator pemecahan masalah 

menurut NCTM (National Council of Teachers of Mathematics). 

Adapun indikator untuk tes pemecahan masalah matematika dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.4. 

Indikator Tes Pemecahan Masalah Matematika 

Kompetensi Dasar Indikator Bentuk Soal No 

Soal 

3.2 Menjelaskan 

program linier dua 

variabel dan 

metode 

penyelesaiannya 

dengan 

menggunakan 

masalah 

kontekstual 

3.2.1 

Mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi untuk 

membuat 

kesimpulan, serta 

menggunakan 

prosedur untuk 

menyelesaikan 

masalah 

kontekstual yang 

berkaitan dengan 

program linier 

dua variabel 

3.2.2 

Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

program linier 

dua variabel 

Uraian  1,2 

Sebelum digunakan instrumen dikonsultasikan dan divalidasi oleh 

dua dosen pendidikan matematika dan satu guru matematika.  
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Draft Lembar Tes 

Pemecahan Masalah 

Matematika 

Validasi Lembar Tes 

Pemecahan Masalah 

Valid 

Lembar Tes Pemecahan 

Masalah Siap Digunakan 

Revisi 

Berdasarkan 

Saran Validator 

Ya  

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. 

Proses Validasi Instrumen Tes 

3. Pedoman Wawancara 

Instrumen berisi pertanyaan untuk mendeskripsikan hasil jawaban 

peserta didik untuk dianalisis kemampuan pemecahan masalah siswa 

pada soal sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Instrumen 

wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara, 

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah 

disiapkan. Dengan wawancara terstruktur setiap responden diberikan 

pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Wawancara 

ini dilakukan kepada seluruh subjek penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) 

siswa kelas XI 2 IIS SMA Maniamas Ngabang. Pengambilan data 

menggunakan teknik wawancara dalam penelitian ini diharapkan 

mampu untuk mendapatkan data secara mendalam terkait proses 

kemampuan pemecahan masalah siswa menurut indikator kemampuan 

pemecahan masalah NCTM (National Council of Teachers of 
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Mathematics) ditinjau dari kemandirian belajar siswa. Adapun 

indikator wawancara dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 3.5. 

Indikator Wawancara 

No Indikator 

1 Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang 

diketahui, yang ditanyakan dan kecukupan unsur yang 

diperlukan 

2 Siswa dapat merumuskan masalah matematik atau 

menyusun model matematik 

3 Siswa dapat menerapkan strategi untuk menyelesaikan 

berbagai masalah (sejenis dan masalah baru) dalam 

atau luar matematika 

4 Siswa dapat menjelaskan hasil sesuai permasalahan 

asal 

5 Siswa  dapat menggunakan matematika secara 

bermakna 

Sebelum digunakan, instrumen dikonsultasikan dan divalidasi oleh 

dua dosen pendidikan matematika dan satu guru matematika. Validasi 

instrumen wawancara diarahkan pada kejelasan pertanyaan 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada soal sistem 

pertidaksamaan linier dua variabel ditinjau dari kemandirian belajar. 
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Gambar 3.3. 

Proses Validasi Instrumen Wawancara 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Menurut Hadjar (dalam Syahrum & Salim, 2014:135) angket 

adalah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu 

yang diberikan kepada subyek, baik secara individual atau kelompok 

untuk mendapatkan informasi tertentu, seperti preferensi, keyakinan, 

minat, dan perilaku. Angket akan diberikan kepada subyek penelitian 

untuk mengetahui kemandirian belajar siswa. 

2. Tes  

Menurut Aiken (dalam Syahrum & Salim, 2014:141) pada 

dasarnya tes merupakan instrumen atau alat untuk mengukur perilaku, 

atau kinerja (performance) seseorang. Metode tes pada penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data kemampuan pemecahan masalah 

setiap siswa. 

Dalam penelitian ini tes dalam bentuk uraian akan diberikan 

kepada subjek penelitian untuk melihat proses kemampuan pemecahan 

masalah matematika berdasarkan indikator-indikator tujuan 

Pedoman Wawancara 

Validasi Wawancara 

Valid 

Lembar Wawancara Siap 

Digunakan 

Revisi 

Berdasarkan Saran 

Validator 

Ya 

Tidak 
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pemecahan masalah menurut NCTM (National Council of Teachers of 

Mathematics) kepada subjek penelitian.  

3. Wawancara 

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2015:317) wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur yang akan dilakukan dengan subyek penelitian 

dirumah masing-masing dikarenakan  keadaan sekarang yang sedang 

dilanda pandemi covid-19, jadi proses wawancara tidak bisa dilakukan 

didalam kelas. 

Menurut Sugiyono (2015:319) wawancara terstruktur digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul 

data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. 

Proses wawancara akan dilakukan setelah subyek penelitian 

mengerjakan soal tes kemampuan pemecahan masalah. 

G. Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2015:330) triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Menurut 

Sugiyono (2015:373) triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Sumber data yang akan digabungkan merupakan data 

dari hasil analisis tes siswa dan hasil wawancara dengan siswa subjek 

penelitian berdasarkan kemandirian belajar. 

H. Teknik Analsis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data model Miles dan Humberman. Menurut Miles dan 
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Humberman (dalam Sugiyono, 2015:337) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualtatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Menurut Sugiyono (2015:338) mereduksi data berarti merangkum, 

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

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dalam 

penelitian ini adalah data yang dikategorikan berdasarkan indikator-

indikator pemecahan masalah menurut NCTM (National Council of 

Teachers of Mathematic).  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2015:341) “the most frequent from of display data for qualitative 

research data in the past has been narative text”. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian ini 

adalah data tentang kemampuan pemecahan masalah siswa pada soal 

cerita sistem pertidaksamaan linier dua variabel ditinjau dari 

kemandirian belajar. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

apabila tidak ditemukannya bukti yang kuat untuk mendukung pada 

tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
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dijelaskan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori. Kesimpulan dalam penelitian ini didapatkan dengan 

membandingkan analisis tes kemampuan pemecahan masalah dengan 

hasil wawancara siswa ditinjau dari kemandirian belajar  yang 

dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian. 

I. Prosedur Penelitian 

Berdasarkan pada fokus penelitian, pelaksanaan penelitian akan 

dilaksanakan melelui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :  

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap ini meliputi : 

a. Meminta izin untuk melakukan penelitian di SMA Maniamas 

Ngabang. 

b. Membuat kesepakatan dengan guru bidang studi matemetika SMA 

Maniamas Ngabang mengenai siswa yang akan dijadikan obyek 

penelitian dan waktu yang akan digunakan untuk penelitian. 

c. Penyusunan instrumen penelitian meliputi angket, kisi-kisi soal tes, 

serta pedoman wawancara. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : 

a. Pemberian angket kemandirian belajar kepada siswa SMA 

Maniamas Ngabang sebagai subyek penelitian. 

b. Pemberian tes kemampuan pemecahan masalah kepada siswa SMA 

Maniamas Ngabang yang menjadi subjek penelitian. 

c. Melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang siswa dari peserta 

sebagai perwakilan dari subjek yang akan diwawancarai secara 
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mendalam oleh peneliti tentang kesulitan yang dialami siswa 

selama menjawab soal. 

3. Tahap Analisis 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan 

teknik analisis data yang telah tertulis sebelumnya yaitu 

a. Pendeskripsian kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

ditinjau dari kemandirian belajar. 

b. Melakukan penarikan kesimpulan. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap terakhir ini peneliti menyusun laporan akhir penelitian 

berdasarkan analisis data 

Tahapan prosedur penelitian dapat dilihat dalam gambar berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Prosedur Penelitian  

Siswa Kelas XI Sebagai Subjek Penelitian 

Mengerjakan Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Data 

Kesimpulan 

Anaisis Data 

Mengerjakan Angket Kemandirian Belajar 

Pemilihan Subjek Wawancara 

Berdasarkan Kemandirian  Belajar 

Siswa  

Hasil Tes Kemampuan Pemecahan 

Masalah dan Wawancara 

Triangulasi 

Penyusunan Laporan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mempersiapkan instrumen penelitian yaitu angket kemandirian belajar, tes 

kemampuan pemecahan masalah pada materi soal cerita sistem 

pertidaksamaan linier dua variabel serta pedoman wawancara yang sudah 

di validasi.  Pada bab ini akan diuraikan data hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober – 4 November 2021 di SMA 

Maniamas Ngabang. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.1. 

Jadwal penelitian 

Hari, tanggal Kegiatan Jumlah Siswa Kelas 

Rabu, 27 

Oktober 2021 

Pengisian Angket 

Kemandirian 

belajar siswa 

20 siswa XI MIA 1 

Kamis, 28 

Oktober 2021 

Tes kemampuan 

pemecahan 

masalah 

20 siswa XI MIA 1 

Kamis, 4 

November 2021 
Wawancara 3 siswa XI MIA 1 

 

Penelitian ini dilakukan dengan pengisian angket kemandirian belajar 

terlebih dahulu di kelas 11 MIA 1 untuk mengelompokkan siswa 

berdasarkan kategori kemandirian belajar. Kemudian siswa diberikan tes 

kemampuan pemecahan masalah. Hasil tes tersebut digunakan untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan indikator 
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NCTM setelah dilakukan wawancara. Adapun subjek wawancara 

berjumlah 3 orang siswa dipilih berdasarkan kategori kemandirian belajar 

siswa. 

1. Hasil Angket Kemandirian belajar Siswa 

Dalam mengolah data angket, peneliti menggunakan rumus 

persentase correction menurut Purwanto (dalam Thoken, Asrori & 

Purwanti, 2014) sebagai berikut: 

   
 

  
     

 

NP  = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = Skor mentah yang diperoleh peserta didik 

SM = Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 = Bilangan tetap 

 

Peneliti memberikan angket kemandirian belajar kepada 20 siswa 

kelas XI MIA 1 yang hasilnya akan mengelompokkan siswa  berdasarkan 

tolok ukur tingkat kemandiran belajar siswa tinggi, sedang dan rendah.  

Untuk mengetahui hasil perhitungan persentase angket digunakan tolok 

ukur kategori kategori kualitas persentase yang dikemukakan oleh Pophan 

& Sintronik (dalam Thoken, Asrori & Purwanti, 2014)  seperti pada tabel 

4.2. berikut: 

Tabel 4.2. 

Tolok Ukur Kategori Hasil Angket 

Persentase Kategori 

66,68% - 100% Tinggi 

33,34% - 66,67% Sedang 

0,00% - 33,33% Rendah 
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Berdasarkan tolak ukur kategori hasil angket diatas maka berikut 

adalah hasil angket kemandirian belajar siswa SMA Maniamas Kelas XI 

MIA 1. 

Tabel 4.3. 

Hasil Angket Kemandirian Belajar Siswa kelas XI MIA 1 SMA Maniamas 

Ngabang 

Kategori Jumlah siswa Persentase 

Tinggi 14 70% 

Sedang 5 25% 

Rendah 1 5% 

Jumlah 20 100% 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa siswa pada kategori tinggi 

sebesar 70% kemudian pada kategori sedang sebesar 25% dan pada 

kategori rendah sebesar 5%. Berdasarkan hasil pengelompokkan tersebut 

diambil lah 3 orang siswa sebagai subjek penelitian dengan masing-masing 

1 kategori tinggi, 1 kategori sedang dan 1 kategori rendah. Berikut adalah 

data subjek peneltian yang diambil. 

Tabel 4.4.  

Subjek Penelitian 

No Inisial Kategori 

1 TL Tinggi 

2 AW Sedang 

3 ANO Rendah 
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2. Analisis Hasil Tes dan Wawancara Berdasarkan Indikator 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berikut adalah analisis data tes dan wawancara kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa SMA Maniamas Ngabang. 

a. Analisis Data Subjek TL 

Ketika subjek TL diberikan soal, TL memulai dengan membaca 

soal dan mulai menuliskan tahapan-tahapan pemecahan masalah, 

berikut adalah analisis hasil jawaban subjek TL. 

1) Butir soal 1 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Hasil Tes Subjek TL Butir Soal 1 

Berdasarkan hasil tes diatas, terlihat bahwa subjek TL dapat 

mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan serta unsur-unsur 

yang diperlukan dalam soal, namun disini subjek TL tidak 

memisalkan baju pria dan baju wanita seperti contoh memisalkannya 

dengan x dan y. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek TL 

adalah menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut kedalam 

bentuk kalimat  matematika serta dapat menjelaskan dengan 

kalimatnya sendiri bagaimana menyederhanakan model matematika 

tersebut artinya subjek TL dapat merumuskan masalah serta 

menerapkan strategi yang baik untuk menyelesaikan masalah, terlihat 

pula subjek TL dapat menyimpulkan jawaban yang benar dari soal 

tersebut. 
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2) Butir Soal 2 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Hasil Tes Subjek TL Butir Soal 2 

 Terlihat pada butir soal nomor 2 disini subjek TL tidak menuliskan 

apa yang diketahui, ditanyakan serta unsur unsur yang diperlukan 

dalam soal dan langsung pada merumuskan masalah dengan mulai 

mengubah soal cerita tersebut kedalam bentuk kalimat matematika. 

Terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh subjek TL dalam 

menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah seperti tidak teliti 

dalam menyederhanakan angka, tidak mengarsir daerah penyelesaian 

dan tidak memasukkan titik (0,0) agar menjadi daerah tertutup 

sehingga memenuhi aturan x ≥ 0, y ≥ 0, x,y ∊ C. Walaupun kurang 

teliti dan rinci dalam memaparkan jawabannya subjek TL tetap dapat 

menyimpulkan jawaban dari soal tersebut dengan benar. 

 Sebelum dilakukan wawancara, peneliti memberikan kembali 

lembar tes dan jawaban kepada subjek TL agar dapat membaca 

kembali hasil pekerjaannya. Berikut adalah hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan subjek TL. 

Peneliti : bagaimana dengan soal yang kamu kerjakan ? 

Subjek TL : soal yang dikerjakan kemarin lumayan sulit karena 

saya masih belum memahami tentang materi sistem 

pertidaksaman linier dua variabel ini 

Peneliti : dari soal nomor 1dan 2 coba kamu jelaskan apa saja 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut 



39 
 

dengan bahasamu sendiri ! 

Subjek TL : jadi yang diketahui dari soal no 1 adalah harga baju 

pria Rp. 20.000,00, harga baju wanita Rp. 16.000,00, 

modal pedagang Rp.8.000.000,00 hasil keuntungan 

baju pria Rp.6.000,00 dan baju wanita Rp. 5.000,00, 

dan kapasitas toko pedagang tersebut tidak lebih dari 

450 dan yang ditanyakan adalah model matematika 

dan untuk soal no 2 roti bakar dan pisang bakar 

terjual tidak lebih dari 50 porsi, modal satu porsi roti 

bakar Rp.4.000,00 dan pisang bakar Rp.3.000,00, 

pedagang hanya memiliki modal Rp.180.000,00. 

Keuntungan dari 1 porsi roti bakar Rp.1.000,00 dan 

pisang bakar Rp.1.000,00  

dan yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum 

yang diperoleh pedagang ? 

Peneliti : setelah kamu mengetahui apa yang diketahui dan 

ditanyakan, apa yang kamu lakukan selanjutnya ? 

Subjek TL : yang saya lakukan adalah mengerjakan soal langkah 

demi langkah sesuai dengan rumus yang ada pada 

materi 

Peneliti : apakah jawaban yang kamu kerjakan ini sudah sesuai 

dengan apa yang kamu rencanakan dan kamu 

rumuskan ?  

Subjek TL : belum sesuai, karena saya masih belum memahami 

materi tersebut 

Peneliti : kira-kira adakah cara lain untuk menyelesaikan 

masalah ini ? kalau ada silahkan jelaskan ! 

Subjek TL : tidak ada pak 

Peneliti : jadi apa kesimpulan dari jawabanmu ini ? 

Subjek TL : untuk soal no 1 
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dan untuk soal no 2 yaitu keuntungan maksimum 

pedagang adalah Rp.50.000,00 

Peneliti :apa makna yang dapat kamu ambil dari soal-soal ini ? 

coba jelaskan ! 

Subjek TL : makna yang dapat saya ambil adalah dapat membuat 

model matematika dari permasalahan sehari-hari dan 

saya dapat mengetahui keuntungan dari hasil 

penjualan 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek TL dapat 

menjelaskan unsur apa saja yang diketahui dan ditanyakan didalam 

soal dengan baik walaupun pada soal no 2 subjek TL tidak 

menuliskannya pada lembar jawaban. Dan langkah selajutnya yang 

dilakukan oleh subjek TL adalah mengerjakan soal tersebut langkah 

demi langkah sesuai dengan rumus. Akan tetapi subjek TL tidak 

memaparkan lagi apa saja langkah-langkah yang dilakukan 

selanjutnya namun dilihat dari jawaban tes yang dikerjakan oleh 

subjek TL yang mana langkah yang dikerjakan sudah baik hanya saja 

masih kurang teliti dan rinci dalam menjabarkan langkah penyelesaian 

sehingga masih terdapat beberapa kesalahan. 

 Hal ini dikarenaakan subjek TL masih ragu dalam menjabarkan 

jawaban karena masih belum terlalu mamahami materi serta tidak 

menemukan strategi atau cara lain untuk memecahkan masalah 

tersebut. Ini menunjukkan dalam proses langkah pemecahan masalah 

subjek TL tidak terlalu baik walaupun dengan hasil kesimpulan akhir 

yang benar dan dapat mengetahui apa makna dari soal yang diberikan. 

b. Analisis Data Subjek AW 

 Lembar soal diberikan kepada Subjek AW dan soal pun langsung 

dibaca, setelah mengamati soal tersebut subjek AW langsung mulai 

mengerjakan dengan menuliskan tahapan-tahapan pemecahan 

masalah. Berikut adalah analisis hasil tes subjek AW . 
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1) Butir Soal 1 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Hasil Tes Subjek AW Butir Soal 1 

 Dari hasil tes diatas terlihat bagaimana subjek AW dapat 

menuliskan unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan didalam soal 

dengan baik, dan langkah selanjutnya subjek AW mengubah data 

tersebut kedalam kalimat matematika serta dapat menyederhanakan 

kalimat matematika tersebut menggunakan kalimat sendiri dengan 

benar, artinya subjek AW sudah baik dalam merumuskan dan 

menerapkan stategi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Disini 

terlihat juga subjek AW dapat menyimpulkan jawaban dari soal 

tersebut dengan benar. 

2) Butir soal Nomor 2 

  

 

 

 

Gambar 4.4. Hasil Tes Subjek AW Butir Soal 2 

 Dari jawaban subjek AW diatas terlihat bagaimana subjek AW 

tidak menuliskan apa saja unsur-unsur yang diketahui serta ditanyakan 

dalam soal tersebut, yang mana langsung pada langkah merumskan 

masalah. Pada butir soal nomor 2 ini subjek AW mengerjakan soal 

dengan langkah yang tidak lengkap dan dari jawaban yang ditulis pun 

terdapat banyak kesalahan seperti kurang teliti dalam menulis, tidak 

dipaparkannya grafik daerah penyelesaian dari soal, artinya subjek 
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AW belum dapat menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan 

masalah dengan baik. Walaupun begitu subjek AW tetap dapat 

menyimpulkan jawab dengan benar dari soal tersebut. 

 Sebelum dilakukan wawancara, peneliti memberikan kembali 

lembar tes dan jawaban kepada subjek AW agar dapat membaca 

kembali hasil pekerjaannya. Berikut adalah hasil wawancara yang 

dilakukan  peneliti dengan subjek AW. 

Peneliti : bagaimana dengan soal yang kamu kerjakan ? 

Subjek AW : soalnya cukup susah karena masih belum terlalu 

paham dengan cara pengisiannya dan rumusnya 

Peneliti : dari soal nomor 1dan 2 coba kamu jelaskan apa saja 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut 

dengan bahasamu sendiri ! 

Subjek AW : jadi yang diketahui dari soal no 1 seorang pedagang 

yang ingin membeli baju dan yang ditanyakan adalah 

model matematika 

dan yang diketahui untuk soal no 2 adalah seorang 

pedagang roti dan pisang bakar dan yang ditanyakan 

adalah keuntungan maksimum yang diperoleh 

pedagang 

Peneliti : setelah kamu mengetahui apa yang diketahui dan 

ditanyakan, apa yang kamu lakukan selanjutnya ? 

Subjek AW : mencari rumus dan mencari jawaban yang tepat 

untuk menjawab soal tersebut 

Peneliti : apakah jawaban yang kamu kerjakan ni sudah sesuai 

dengan apa yang kam u rencanakan dan kamu 

rumuskan ?  

Subjek AW : menurut saya masih belum sesuai karena saya masih 

ragu dalam merumuskan soal tersebut dan 

jawabannya 

Peneliti : kira-kira adakah cara lain untuk menyelesaikan 
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masalah ini ? kalau ada silahkan jelaskan ! 

Subjek AW : tidak ada pak 

Peneliti : jadi apa kesimpulan dari jawabanmu ini ? 

Subjek AW : untuk soal no 1 nilai objektifnya adalah  

           y 

dan untuk soal no 2 maka  maksimum yang diperoleh 

pedagang tersebut adalah Rp.50.000,00 

Peneliti :apa makna yang dapat kamu ambil dari soal-soal ini ? 

coba jelaskan ! 

Subjek AW :makna yang dapat saya ambil adalah saya dapat 

mengetahui dan bisa mengerjakan soal ini 

 Dari hasil wawancara diatas subjek AW belum dapat memaparkan 

apa saja yang diketahui dari soal dengan baik terlihat dari jawaban 

yang diberikan saat wawancara, subjek AW masih kebingungan 

mengidentifikasi apa saja unsur-unsur yang diketahui dalam soal 

padahal dalam jawaban tes no 1 subjek AW bisa menuliskan unsur-

unsur tersebut dengan baik walaupun soal no 2 subjek AW sama 

sekali tidak menuliskannya.  

 Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh subjek AW adalah 

dengan mencari rumus dan jawaban dari soal tersebut namun subjek 

AW disini tidak memaparkan lagi langkah-langkah tersebut secara 

rinci. Hal ini dikarenakan subjek AW masih ragu dalam merumuskan 

soal dan tidak percaya diri dengan jawaban yang dikerjakannya 

tersebut serta tidak menemukan strategi atau cara lain yang sesuai 

dalam memecahkan masalah tersebut  , terlihat juga pada kesimpulan 

yang diberikan terkesan tidak teliti dalam menjawab pertanyaaan yang 

diberikan yang mana masih terdapat kesalahan dalam menyimpulkan 

jawaban no 1 namun untuk soal no 2 subjek AW dapat dengan baik 

menyimpulkan jawabannya. Hal ini menunjukan bahwa subjek AW  

masih kurang baik dalam memaparkan langkah-langkah proses 

pemecahan masalah yang dikerjakannya dan dalam memaknai soal 
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pun, subjek AW tidak menjelaskan dengan baik makna dari soal-soal 

yang dikerjakannya. 

c. Analisis Data Subjek ANO 

 Setelah lembar soal diberikan, Subjek ANO mulai membaca soal 

yang diberikan dan kemudian mulai mencoba memecahkan masalah 

yang diberikan dengan mulai menuliskan tahapan-tahapan pemecahan 

masalah. Berikut adalah analisis hasil tes subjek ANO. 

1) Butir Soal 1 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Hasil Tes Subjek ANO Butir Soal 1 

Dari hasil tes diatas terlihat bagaimana subjek ANO kurang 

lengkap dalam menuliskan apa saja unsur-unsur yang diketahui dan 

ditanyakan yaitu, modal pedagang dan kapasitas toko pada soal 

tersebut. Tetapi subjek ANO tidak lupa memisalkan dulu baju pria dan 

baju wanita dengan x dan y agar selanjutnya akan mudah dalam 

membuat kalimat matematika dari soal, dan langkah selanjutnya 

subjek ANO mengubah semua data tersebut menjadi kalimat 

matematika yang mana langkah penyelesaianya terlihat kurang teliti, 

hal ini dapat dilihat dari jawaban yang ditulis oleh subjek ANO 

kurang lengkap dan tidak memberikan kalimat penjelasan, sehingga 

kesimpulan yang dibuat masih kurang tepat. 
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2) Butir Soal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Hasil Tes Subjek ANO Butir Soal 2 

Berdasarkan pada jawaban diatas terlihat subjek ANO tidak 

menuliskan apa saja yang diketahui dan ditanyakan serta unsur yang 

diperlukan dalam soal, subjek ANO langsung merumuskan masalah 

dan mengubahnya kedalam kalimat matematika. Dalam menerapkan 

strategi untuk mengerjakan soal tersebut masih terdapat beberapa 

kesalahan karena tidak teliti yang dilakukan oleh subjek ANO  seperti 

tidak teliti dalam menyederhanakan angka, tidak mengarsir daerah 

penyelelesaian pada grafik, serta lupa memasukan titik (0,0) pada 

tabel penyelesaian agar menjadi daerah tertutup yang memenuhi 

syarat x ≥ 0, y ≥ 0 , x,y ∊ C. Walaupun langkah pemecahan masalah 

yang kurang lengkap subjek ANO tetap menyimpulkan jawaban dari 

soal tersebut dengan benar. 

 Sebelum dilakukan wawancara, peneliti memberikan kembali 

lembar tes dan jawaban kepada subjek ANO agar dapat membaca 

kembali hasil pekerjaannya. Berikut adalah hasil wawancara yang 

dilakukan  peneliti dengan subjek ANO. 

Peneliti : bagaimana dengan soal yang kamu kerjakan ? 

Subjek ANO : menurut saya soal yang saya kerjakan kemarin agak 

lumayan susah karena saya masih belum mengerti 

rumus yang ada di soal tersebut 
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Peneliti : dari soal nomor 1dan 2 coba kamu jelaskan apa saja 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut 

dengan bahasamu sendiri ! 

Subjek ANO : yang saya ketahui tentang soal no 1 yaitu seorang 

pedagang ingin membeli baju pria dan baju wanita 

dan ditanya adalah model matematika 

dan yang no 2 adalah seorang pedagang roti dan 

pisang bakar menjual tidak lebih dari 50 porsi dan 

dianyakan adalah keuntungnan maksimum pedagang 

Peneliti : setelah kamu mengetahui apa yang diketahui dan 

ditanyakan, apa yang kamu lakukan selanjutnya ? 

Subjek ANO : saya mencari rumus dan mengerjakan soal yang 

telah diberikan  

Peneliti : apakah jawaban yang kamu kerjakan ni sudah sesuai 

dengan apa yang kam u rencanakan dan kamu 

rumuskan ?  

Subjek ANO : saya masih kurang yakin dengan jawaban tersebut 

karena saya masih kurang tahu tentang rumus-rumus 

yang saya cari 

Peneliti : kira-kira adakah cara lain untuk menyelesaikan 

masalah ini ? kalau ada silahkan jelaskan ! 

Subjek ANO : menurut saya tidak ada karena menurut saya hanya 

itu saja yang saya tahu 

Peneliti : Jadi apa kesimpulan dari jawabanmu ini ? 

Subjek ANO : jawaban untuk soal nomor 1 adalah 

            

           

dan untuk soal no 2 jadi keuntungan  maksimum 

pedagang tersebut adalah Rp.50.000,00 

Peneliti :Apa makna yang dapat kamu ambil dari soal-soal ini ? 

coba jelaskan ! 

Subjek ANO :makna yang dapat saya ambil dari soal no 1 yaitu 
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saya dapat membuat model matematika dengan rumus 

yang telah saya cari dan no 2 adalah saya dapat 

menghitung keuntungan maksimum penjualan tersebut 

sehingga dapat saya terapkan dikehidupan sehari-hari 

 

Dari hasil wawancara diatas terlihat subjek ANO tidak dapat 

memaparkan dengan baik apa saja unsur-unsur yang diperlukan dalam 

soal dan dalam memaparkan langkah selanjutnya subjek ANO  hanya 

menyatakan mencari rumus tanpa menjelaskan langkah-langkah 

pemecahan masalahnya selanjutnya. Hal itu dikarenakan subjek  ANO 

masih kurang yakin dengan jawabannya sendiri karena masih kurang 

paham dengan rumus-rumus yang dicarinya serta tidak dapat 

menemukan strategi atau cara lain dalam memecahkan masalah 

tersebut. 

Dalam menjawab kesimpulan pun terlihat subjek ANO masih 

kurang teliti dalam menyimpulkan jawaban no 1 sedangkan soal no 2 

terlihat subjek ANO dapat menyimpulkan dengan baik. Walaupun 

merasa kesulitan dan kurang yakin dalam memecahkan masalah pada 

soal-soal tersebut, namun subjek ANO dapat memaknai soal-soal 

tersebut dengan baik. 

B. Triangulasi 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

teknik yang membandingkan data hasil penelitian dengan beberapa teknik 

yaitu tes dan wawancara. Setelah data tes dan wawancara tersebut di 

analisis maka dilajutkan dengan membandingkan kedua data tersebut 

untuk mengetahui data yang valid dan data yang tidak valid sehingga 

dapat ditarik kesimpulan seperti pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.5. Hasil Triangulasi dari Subjek TL 

No 

Indikator 

Pemecahan 

Masalah 

Matematika 

Data Hasil Tes 
Data Hasil 

Wawancara 

1 Siswa dapat 

mengidentifikasi 

unsur-unsur yang 

diketahui, 

ditanyakan, dan 

kecukupan unsur 

yang diperlukan 

Subjek TL dapat 

mengidentifikasi 

unsur-unsur yang 

diketahui dan 

ditanyakan dengan 

baik pada soal no 1 

namun tidak 

memaparkan apa 

saja yang diketahui 

dan ditanyakan  pada 

soal no 2 

Subjek TL dapat 

mengidentifikasi apa 

saja unsur-unsur 

yang diketahui, 

ditanyakan pada soal 

no 1 dan 2 dengan 

baik 

2 Siswa dapat 

merumuskan 

masalah matematik 

dan menyusun model 

matematik 

Subjek TL dapat 

merumuskan 

masalah dan 

menyusun model 

matematika dari soal 

walaupun dalam 

memaparkannya 

masih terdapat 

kesalahan seperti 

tidak teliti dan tidak 

rinci.  

Subjek TL 

mengerjakan soal 

langkah demi 

langkah sesuai 

dengan rumus pada 

soal tetapi tidak 

memaparkan secara 

rinci apa saja 

langkah-langkah 

merumuskan 

masalah yang 

dilakukannya  

3 Siswa dapat 

menerapkan strategi 

untuk menyelesaikan 

Subjek TL belum 

dapat menerapkan 

strategi dalam 

Subjek TL masih 

kurang memahami 

soal dan merasa 
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berbagai masalah 

(sejenis dan masalah 

baru) dalam atau luar 

matematika 

menyelesaikan 

masalah dengan baik 

dan masih terdapat 

beberapa kesalahan 

pada langkah-

langkah pemecahan 

masalah. 

kerjaanya belum 

sesuai dengan apa 

yang direncanakan 

dan dirumuskannya 

4 Siswa dapat 

menjelaskan hasil 

sesuai dengan 

permasalahan asal 

Subjek TL dapat 

menyimpulkan  hasil 

yang diperoleh 

dengan baik 

Subjek TL dapat 

menyimpulkan hasil 

yang diperoleh 

dengan baik  

5 Siswa dapat 

menggunakan 

matematika secara 

bermakna 

Subjek TL pada soal 

tes tidak 

memaparkan makna 

pada soal-soal yang 

dikerjakannya 

Subjek TL dapat  

mengambil makna 

dari soal yang 

dikerjakannya 

dengan baik. 

Data subjek TL yang valid sebagai berikut: 

1. Subjek TL dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal dengan baik walaupun pada saat proses 

pengerjaannya masih ada jawaban kurang teliti dan terkesan terburu-

buru dalam menyelesaikan masalah. 

2. Subjek TL dapat merumuskan dan menyusun model matematik 

dengan cukup baik hanya saja kurang rinci dan teliti sehingga 

terdapat beberapa kesalahan dalam merumuskan masalah. 

3. Subjek TL masih kesulitan dalam memahami soal sehingga belum 

mampu menerapkan strategi penyelesaian masalah dengan baik dan 

masih terdapat beberapa kesalahan dalam memaparkan langkah-

langkah pemecahan masalah pada soal. 

4. Subjek TL dapat menyimpulkan hasil yang dikerjakannya dengan 

baik 

5. Subjek TL dapat mengambil makna dari soal yang dikerjakannya 

dengan baik. 
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Kesimpulan : 

Subjek TL sudah memahami apa saja unsur-unsur yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal dengan baik dan sudah dapat  merumuskan masalah 

serta menyusun model matematika dari soal walaupun masih masih ada 

yang kurang teliti dan rinci . Subjek TL masih mendapatkan kesulitan 

dalam menerapkan strategi pemecahan masalah sehingga dalam 

memaparkan langkah-langkah penyelesaian masalahnya masih terdapat 

beberapa kesalahan, walaupun begitu subjek TL tetap dapat 

menyimpulkan jawaban dengan benar dan memahami apa makna yang 

dapat diambil dari soal tersebut. 

 

Tabel 4.6. Hasil Triangulasi dari Subjek AW 

No 

Indikator 

Pemecahan 

Masalah 

Matematika 

Data Hasil Tes 
Data Hasil 

Wawancara 

1 Siswa dapat 

mengidentifikasi 

unsur-unsur yang 

diketahui, 

ditanyakan, dan 

kecukupan unsur 

yang diperlukan 

Subjek AW dapat 

mengidentifikasi 

unsur-unsur yang 

diketahui dan 

ditanyakan pada soal 

no 1 namun tidak 

memaparkan apa 

saja yang diketahui 

dan ditanyakan  pada 

soal no 2 

Subjek AW tidak 

dapat 

mengidentifikasi 

dengan benar apa 

saja unsur-unsur 

yang diketahui, 

ditanyakan pada soal 

no 1 dan 2 

2 Siswa dapat 

merumuskan 

masalah matematik 

dan menyusun model 

matematik 

Subjek AW dapat 

merumuskan 

masalah dan 

menyusun model 

matematika dari soal 

Subjek AW mencari 

rumus dan mencari 

jawaban yg tepat 

tetapi tidak 

memaparkan secara 
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namun masih 

terdapat beberapa 

kesalahan karena 

kurang teliti 

rinci apa saja 

langkah-langkah 

merumuskan 

masalah yang 

dilakukannya  

3 Siswa dapat 

menerapkan strategi 

untuk menyelesaikan 

berbagai masalah 

(sejenis dan masalah 

baru) dalam atau luar 

matematika 

Subjek  AW masih 

belum dapat 

menerapkan strategi 

dalam 

menyelesaikan 

masalah dengan baik 

dan dalam prosesnya 

masih terdapat 

beberapa kesalahan. 

Subjek AW masih 

ragu dalam 

merumuskan soal 

dan jawabannya 

4 Siswa dapat 

menjelaskan hasil 

sesuai dengan 

permasalahan asal 

Subjek AW dapat 

menyimpulkan  hasil 

yang diperoleh 

dengan baik 

Subjek AW masih 

kurang teliti dan 

ragu dalam 

menyimpulkan 

jawaban soal nomor 

1 namun dapat 

menyimpulkan 

dengan baik jawaban 

nomor 2 

5 Siswa dapat 

menggunakan 

matematika secara 

bermakna 

Subjek AW pada 

soal tes tidak 

memaparkan makna 

pada soal-soal yang 

dikerjakannya 

Subjek AW tidak 

dapat  memaparkan  

makna dari soal yang 

dikerjakannya 

dengan baik. 

Data subjek AW yang valid sebagai berikut: 

1. Subjek AW belum dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal dengan baik walaupun pada saat proses 

pengerjaan soal nomor 1 sudah benar. 
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2. Subjek AW sudah mampu merumuskan dan menyusun model 

matematika, hanya saja masih terdapat beberapa kesalahan serta 

kurang teliti dan rinci dalam merumuskan masalah pada soal. 

3. Subjek AW masih ragu dalam menerapkan strategi penyelesaian 

masalah yang dikerjakannya dan masih terdapat beberapa kesalahan 

dalam memaparkan langkah-langkah pemecahan masalah pada soal. 

4. Subjek AW dapat menyimpulkan hasil yang dikerjakannya dengan 

baik hanya saja masih kurang teliti. 

5. Subjek AW tidak dapat mengambil makna dari soal yang 

dikerjakannya dengan baik. 

Kesimpulan : 

Subjek AW masih belum dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal, meskipun pada soal tes nomor 1 

jawabannya sudah benar. Dalam merumuskan masalah dan menyusun 

model matematika sudah benar walaupun masih terdapat kesalahan 

dikarenakan subjek AW tidak teliti dalam menjawab soal. Masih terdapat 

banyak kesalahan yang subjek AW lakukan dalam memaparkan  langkah-

langkah proses pemecahan masalah dari soal tersebut, hal ini dikarenakan 

keraguan dari subjek AW terhadap langkah penyelesaian yang 

dikerjakannya serta tidak dapat menerapkan strategi dalam menyelesaikan 

masalah tersebut. Walaupun proses pemecahan masalah yang dikerjakan 

masih banyak terdapat kesalahan, subjek AW tetap dapat menyimpulkan 

jawaban dengan benar hanya saja masih kurang teliti , dan dalam 

memaknai soal yang dikerjakannya  subjek AW belum dapat memaknai 

soal yang dikerjakannya tersebut dengan baik. 

 

Tabel 4.7. Hasil Triangulasi dari Subjek ANO 

No 

Indikator 

Pemecahan 

Masalah 

Matematika 

Data Hasil Tes 
Data Hasil 

Wawancara 



53 
 

1 Siswa dapat 

mengidentifikasi 

unsur-unsur yang 

diketahui, 

ditanyakan, dan 

kecukupan unsur 

yang diperlukan 

Subjek ANO belum 

dapat 

mengidentifikasi 

unsur-unsur yang 

diketahui dan 

ditanyakan pada soal  

Subjek ANO belum 

dapat 

mengidentifikasi apa 

saja unsur-unsur 

yang diketahui, 

ditanyakan pada soal 

2 Siswa dapat 

merumuskan 

masalah matematik 

dan menyusun model 

matematik 

Subjek ANO dapat 

merumuskan 

masalah dan 

menyusun model 

matematika dari 

soal, namun masih 

terdapat beberapa 

kesalahan akibat  

kurang teliti dalam 

merumuskan 

masalah 

Subjek ANO 

mencari rumus dan 

mengerjakan soal 

yang diberikan tetapi 

tidak memaparkan 

secara rinci apa saja 

langkah-langkah 

merumuskan 

masalah yang 

dilakukannya 

3 Siswa dapat 

menerapkan strategi 

untuk menyelesaikan 

berbagai masalah 

(sejenis dan masalah 

baru) dalam atau luar 

matematika 

Subjek  ANO masih 

belum dapat 

menerapkan strategi 

dalam 

menyelesaikan 

masalah dengan baik 

dan dalam prosesnya 

masih terdapat 

beberapa kesalahan. 

Subjek ANO masih 

kurang yakin dengan 

jawaban nya karena 

masih kurang paham 

dengan rumus yang 

dicari 

4 Siswa dapat 

menjelaskan hasil 

sesuai dengan 

permasalahan asal 

Subjek ANO dapat 

menyimpulkan  hasil 

yang diperoleh 

hanya saja masih 

kurang teliti 

Subjek ANO masih 

kurang teliti dalam 

menyimpulkan 

jawaban soal nomor 

1 namun dapat 
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menyimpulkan 

dengan baik jawaban 

nomor 2 

5 Siswa dapat 

menggunakan 

matematika secara 

bermakna 

Subjek ANO pada 

soal tes tidak 

memaparkan makna 

pada soal-soal yang 

dikerjakannya 

Subjek ANO dapat  

memaparkan apa 

makna dari soal yang 

dikerjakannya 

dengan baik. 

Data subjek ANO yang valid sebagai berikut: 

1. Subjek ANO belum dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal 

2. Subjek ANO dapat dalam merumuskan dan menyusun model 

matematika hanya saja masih kurang teliti 

3. Subjek ANO masih kurang yakin dengan dengan jawabannya yang 

dikerjakannya dan belum mampu menerapkan strategi untuk 

memecahkan masalah yang dikerjakannya sehingga masih terdapat 

beberapa kesalahan dalam memaparkan langkah-langkah pemecahan 

masalah. 

4. Subjek ANO dapat menyimpulkan hasil yang dikerjakannya dengan 

baik hanya saja masih kurang teliti. 

5. Subjek ANO dapat mengambil makna dari soal yang dikerjakannya 

dengan baik. 

Kesimpulan : 

Subjek ANO masih belum dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal. Dalam merumuskan masalah dan 

menyusun model matematika subjek ANO sudah dapat memaparkan 

rumusan masalah pada soal hanya masih belum teliti. Subjek ANO juga 

belum dapat menerapkan strategi untuk memecahkan masalah yang 

dikerjakannya sehingga masih banyak terdapat kesalahan dalam 

memaparkan langkah-langkah pemecahan masalah  dan hal ini yang 

membuat subjek ANO kurang yakin dengan jawaban yang dikerjakannya. 

Walaupun begitu subjek ANO sudah dapat menyimpulkan jawaban 
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dengan benar hanya saja maasih belum teliti dan sudah dapat memahami 

makna dari soal-soal yang dikerjakannya 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian diatas yang dilakukan 

terhadap ketiga subjek penelitian, dimana ketiga subjek penelitian tersebut 

merupakan siswa yang sudah diberikan tes dan wawancara. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan deskripsi dari 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan tingkat 

kemandirian belajar.  

Subjek dengan tingkat kemandirian belajar tinggi hampir mampu 

memenuhi semua indikator seperti siswa dapat mengidentifikasi unsur 

unsur yang diketahui dan ditanyakan pada soal, dapat  merumuskan 

masalah dan menyusun model matematika, dapat menjelaskan hasil sesuai 

dengan permasalahan asal dan dapat menggunakan matematika secara 

bermakna. Namun masih belum dapat menerapkan strategi untuk 

menyelesaikan masalah. 

Subjek dengan tingkat kemandirian belajar sedang dapat memenuhi 

beberapa indikator seperti dapat  merumuskan masalah dan menyusun 

model matematika, dapat menjelaskan hasil sesuai dengan permasalahan 

asal. Namun belum mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal, belum mampu menerapkan strategi untuk 

menyelesaikan masalah, dan belum dapat menggunakan matematika 

secara bermakna. 

Subjek dengan tingkat kemandirian belajar rendah dapat memenuhi 

beberapa indikator seperti dapat merumuskan masalah dan menyusun 

model matematika, dapat menjelaskan hasil sesuai dengan permasalahan 

asal dan dapat mengunakan matematika secara bermakna. Namun masih 

belum dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan 

pada soal, dan belum mampu menerapkan strategi untuk menyelesaikan 

soal tersebut dengan baik. 



56 
 

Pada penelitian ini kesalahan yang banyak dilakukan adalah 

kurangnya ketelitian siswa serta kurang secara rinci pada saat  

memaparkan langkah-langkah penyelesaian sehingga terdapat kesalahan 

selama proses pemecahan masalah tersebut. Walaupun dengan hasil akhir 

yang benar tetapi apabila selama proses langkah-langkap pemecahan 

masalahnya masih salah siswa masih belum dapat dikatakan memiliki 

kemampuan pemecahan masalah yang baik. Karena untuk melihat 

kemampuan pemecahan masalah siswa hasil akhir bukanlah tolak ukur 

bahwa siswa memahami soal yang diberikan tetapi proses mencari hasil 

akhirlah yang dapat menunjukan kemampuan pemecahan masalah siswa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah : 

Kemandirian belajar siswa SMA Maniamas Ngabang tergolong 

kategori tinggi, yang mana hasil penelitan terhadap 20 siswa, terdapat 14 

siswa kategori tinggi, 5 siswa kategori sedang, dan 1 siswa kategori 

rendah. 

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditinjau dari 

kemandirian belajar dapat  disimpulkan bahwa siswa dengan kemandirian 

belajar tinggi, sedang, dan rendah memiliki kemampuan penyelesaian soal 

yang berbeda-beda pada tiap tahapan indikator kemampuan pemecahan 

masalah. 

Siswa dengan kemandirian belajar tinggi dapat mengidentifikasi 

unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan dan kecukupan unsur yang 

diperlukan dapat  merumuskan masalah matematik dan menyusun model 

matematik, kurang mampu menerapkan strategi untuk menyelesaikan 

masalah, dapat menjelaskan hasil sesuai dengan permasalahan asal serta 

dapat menggunakan matematika secara bermakna. 

Siswa dengan kemandirian belajar sedang belum mampu 

mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui ditanyakan dan kecukupan 

unsur yang diperlukan dari soal, dapat merumuskan masalah matematik 

dan menyusun model matematik, tetapi belum mampu menerapkan 

strategi untuk menyelesaikan masalah, dapat menjelaskan hasil sesuai 

dengan permasalahan asal dan tidak dapat menggunakan matematika 

secara bermakna. 

Siswa dengan kemandirian belajar rendah belum mampu 

mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui ditanyakan dan kecukupan 

unsur yang diperlukan dari soal, dapat merumuskan masalah matematik 
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dan menyusun model matematik, tetapi belum mampu menerapkan 

strategi untuk menyelesaikan masalah, dapat menjelaskan hasil sesuai 

dengan permasalahan asal namun dapat menggunakan matematika secara 

bermakna. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang 

dapat dikemukakan kepada : 

1. Guru 

a) Guru perlu memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa 

agar dapat memahami apa yang menjadi kendala bagi siswa.  

b) Guru harus memperhatikan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal dalam bertahap dan mengembangkan bentuk-

bentuk soal sebagai alat ukur, sehingga guru mengetahui sejauh 

mana proses pemecahan masalah matematis siswa terhadap konsep 

yang diajarkan. 

2. Siswa  

Siswa diharapkan belajar dengan bersungguh-sunguh karena 

kemampuan pemecahan sangat penting bukan hanya untuk pelajaran 

matematika saja tetapi dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Peneliti lain 

Agar dapat menambah pengalaman dan menjadi masukan bagi 

peneliti lain untuk dapat dijadikan penunjang terhadap masalah yang 

sesuai dengan topik tersebut, serta untuk menambah wawasan baik 

dalam bidang penulisan dan penelitian. 
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Lampiran 2 Surat Keterangan Menyelesaikan Penelitian 
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Lampiran 3 Hasil Angket Kemandirian Belajar Siswa 

 

HASIL ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA  

No Nama siswa Skor angket Persentase Kategori 

1 Acinda natasya oktariana 41 32,8% Rendah 

2 Avrilla panyala 71 56,8% Sedang 

3 Brigita goreti 84 67,2% Tinggi 

4 Clarissa aurel cruz 95 76% Tinggi 

5 Emelia priskila 97 77,6% Tinggi 

6 Enjelina wulandari 73 58,4% Sedang 

7 Freya martines 87 69,6% Tinggi 

8 Justin dier 57 45,6% Sedang 

9 Leonides widia 76 60,8% Sedang 

10 Meisa rinda dewi 97 77,6% Tinggi 

11 Natalia desti 91 72,8% Tinggi 

12 Oktarina inul 98 78,4% Tinggi 

13 Raymond dias 86 68,8% Tinggi 

14 Septian gilbert tenahta ginting 85 68% Tinggi 

15 Sumila 92 73,6% Tinggi 

16 Teresia lisnawati 108 86,4% Tinggi 

17 Veneranda essencia noberta 89 71,2% Tinggi 

18 Viasari 92 73,6% Tinggi 

19 Virno maypiere pamule 71 56,8% Sedang 

20 Yuvi winarti 91 72,8% Tinggi 

Jumlah Siswa 20 
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Lampiran 4 Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


