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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Data 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Validasi Instrumen Penelitian 

1. Deskripsi Data Hasil Validasi Instrumen Gaya Kognitif 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa lembar soal instrumen 

gaya kognitif  Group Embedded Figures Test (GEFT)  yaitu serangkaian soal 

bergambar untuk mengetahui gaya kognitif siswa. Instrumen gaya kognitif 

merupakan tes berbentuk gambar yang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama 

mencakup tujuh buah gambar, bagian kedua dan ketiga masing-masing terdiri dari 

sembilan gambar. Pada instrumen gaya kognitif tersebut tidak dilakukan proses 

validasi, instrumen tersebut telah valid dan reliabel karena sudah mengalami sejumlah 

pengujian. 

2. Deskripsi Data Hasil Validasi Instrumen Soal Pemecahan Masalah 

Instrumen lembar soal matematika, yaitu serangkaian soal pemecahan masalah 

untuk melihat kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan soal sistem 

persamaan linear tiga variabel. Instrumen lembar soal matematika disusun dalam 

bentuk soal uraian yaitu soal pemecahan masalah pada materi sistem persamaan 

linear tiga variabel yang terdiri dari 2 buah soal dan untuk mengukur keshahihan dan 

kevalidan instrumen soal tes maka peneliti melakukan validasi terhadap instrumen 

soal tersebut. Pada lembar validasi, terdapat 3 kriteria yang dinilai oleh validator. 

Dimana masing-masing kriteria terdiri atas sub-sub kriteria, dan untuk setiap sub 

kriteria penilaian ini diberi skala penilaian yang dituangkan dalam bentuk penilaian 
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gutman berupa pernyataan setuju (s), kurang setuju (ks) dan tidak setuju (ts). Lembar 

soal matematika telah divalidasi oleh dua orang ahli matematika/pendidikan 

matematika dan satu orang guru matematika SMA. Hasil penilaian dari dosen dan 

guru matematika terhadap validasi instrumen lembar soal adalah instrumen tersebut 

layak digunakan dengan penialian 100% setuju sebagai instrumen penelitian, hasil 

penilaian bisa dilihat pada lampiran 3. Namun masih ada perbaikan dari validator 

pertama yaitu pada penilaian terhadap materi soal dengan memperbaiki materi soal 

yang dapat memunculkan berpikir kreatif. 

3. Data Hasil Validasi Instrumen Soal Pemecahan Masalah 

Lembar instrumen pedoman wawancara yaitu serangkaian pertanyaan untuk 

menyelidiki kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pemecahan masalah yang 

diberikan dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki serta kreativitas 

siswa dalam menyelesaikan suatu masalah matematika. Kemudian, sebelum 

wawancara dilakukan terlebih dahulu instrumen penelitian berupa pedoman 

wawancara ini divalidasi dengan validasi ahli (dosen ahli) dan guru mata pelajaran 

matematika agar instrumennya shahih dan data yang diperoleh sesuai dengan 

harapan. Pada lembar validasi, terdapat 3 kriteria yang dinilai oleh validator, meliputi 

penilaian terhadap konstruksi pedoman wawancara, penilaian terhadap penggunaan 

bahasa, serta penilaian terhadapmateri wawancara. Dimana masing-masing kriteria 

terdiri atas sub-sub kriteria, dan untuk setiap sub kriteria penilaian ini diberi skala 

penilaian yang dituangkan dalam bentuk penilaian gutman berupa pernyataan setuju 

(s), kurang setuju (ks) dan tidak setuju (ts). Hasil penilaian dari dosen matematika 
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dan guru matematika terhadap validasi instrumen pedoman wawancara adalah 

instrumen tersebut layak digunakan dengan penilaian 100% setuju sebagai instrumen 

penelitian. Setelah proses validasi dilakukan diperoleh penilaian terhadap pedoman 

wawancara berdasarkan konstruksi pedoman wawancara, penggunaan bahasa, dan 

materi wawancara, juga dinyatakan setuju oleh validator.  

Adapun hasil validasi instrumen wawancara pada lampiran 9. Setelah instrumen 

penelitian tersebut direvisi, maka instrumen tersebut digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian di kelas X MIA 1 SMA N 1 Batanghari. 

4.1.2 Deskripsi Data Hasil Tes Gaya Kognitif 

Dalam menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa yang bergaya kognitif 

field dependent dan field independent dalam menyelesaikan soal sistem persamaan 

linear tiga variabel di kelas X maka dilakukan tes terlebih dahulu untuk memilih 

siswa sebagai subjek penelitian kepada siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 

Batanghari pada tanggal 13 Desember 2017 yang berjumlah 34 siswa dari 36 siswa 

karena ada 2 siswa yang tidak hadir. Tes ini dilakukan dengan siswa mengerjakan tes 

gaya kognitif yakni Group Embedded Figures Test (GEFT). Group Embedded 

Figures Test (GEFT) yaitu tes untuk menentukan gaya kognitif siswa. Tes ini berupa 

perintah menebali gambar sederhana di dalam gambar rumit. Hasil skor siswa dalam 

tes GEFT dapat dilihat pada tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Hasil Perolehan Skor Gaya Belajar Siswa 
No Nama Siswa L/P Hasil GEFT Gaya 

Kognitif 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Viola Griary Rizkillah M P 16 FI 

2. Nisa Halimah Itsnaini P 16 FI 

3. M. Iyad Aliman Joneska L 16 FI 

4. Anne Thaharah P 14 FI 

5. Nanda Nuraini P 14 FI 

6. M. Daffa K L 14 FI 

7. Rahmad Hidayat P 14 FI 

8. Jedy Febriansyah L 13 FI 

9. Solikul Na’im  L 13 FI 

10. Putri Wahyuni  P 13 FI 

11. Faras Nabila Edwar P 12 FI 

12. Rara Amiyati P 12 FI 

13. Nur Khairunnisa P 12 FI 

14. Annesa Pricilia P 12 FI 

15 Fikry Nardani L 12 FI 

16. Vani Arianti  P 11 FD 

17. Kevin Aldan Nugraha P 10 FD 

18. Nadnif Akbar Maulana P 10 FD 

19. M. Ardi Daya L 9 FD 

20. Regita Cayani P 9 FD 

21. Elsha Yoanda P 9 FD 

22. Restu Apriani Zul’aina P 8 FD 

23. M. Loviano Ernandes L 8 FD 

24. Dhania Adela Putri P 7 FD 

25. Laras Fadillah P 7 FD 

26. Silfi Indrian P 7 FD 

27. Osy Devitania P 6 FD 

28. Gisella Amelia Putri P 6 FD 

29. Bahari T. M  L 6 FD 

30. Ajeng Iriana P 5 FD 

31. Aldila Nurunnisa P 5 FD 

32. Ranny Siska Robianty P 5 FD 

33. Anastasya Juwisida V.N P 5 FD 

34. Silma Huriyah Elfithri P 5 FD 

 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa 5 dari 8 orang siswa laki-laki memiliki gaya 

kognitif field independent dan 16 dari 26 orang siswa perempuan memiliki gaya 

kognitif field dependent, hal ini menunjukkan bahwa dari kelas yang diambil peneliti 

sebagai subjek penelitian mayoritas siswa memiliki gaya kognitif field dependent 
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yakni sebesar 55.88% dari jumlah siswa dan siswa yang memiliki gaya kognitif field 

independent yakni sebesar 44.12% dari jumlah siswa. 

Kemudian, peneliti mendiskusikan hasil skor gaya kognitif yang diperoleh 

kepada guru matematika yang mengajar di kelas X MIA 1 dengan mencocokkan skor 

dan ciri-ciri serta karakteristik siswa field dependent dan field dependent secara 

teoritis untuk mendapatkan 2 subjek penelitian dengan gaya kognitif field dependent 

dan 2 subjek penelitian field idependent. Setelah diskusi dilaksanakan, dari 19 siswa 

dengan gaya kognitif field dependent diperoleh 2 siswa yang memiliki gaya kognitif 

field dependent yang paling kuat dan 15 siswa dengan gaya kognitif field 

independent diperoleh 2 siswa yang memiliki gaya kognitif field independent yang 

paling kuat yaitu dengan mempertimbangkan dan mencocokkan skor yang diperoleh 

dan karakteristik siswa dependent dan independent secara teoritis. Sehingga 4 siswa 

tersebut dapat dijadikan subjek penelitian dan dapat diberi pengkodingan yakni: 

FD1 = Subjek Field Dependent pertama  

FD2 = Subjek Field Dependent kedua  

FI1 = Subjek Field Independent pertama 

FI2 = Subjek Field Independent kedua 

4.2.3 Deskripsi Data Hasil Tes Soal Pemecahan Masalah Pada Materi Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel dan Hasil Wawancara 
 

Setelah didapat 4 orang subjek penelitian, selanjutnya subjek tersebut 

diberikan lembar soal matematika berupa pemecahan masalah materi sistem 

persamaan linear tiga variabel pada tanggal 3 Januari 2018 yang terdiri dari 2 soal 
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yang telah divalidasi oleh para ahli matematika/pendidikan matematika serta guru 

mata pelajaran matematika dan telah dinyatakan valid. Tes tersebut dilakukan saat 

jam pelajaran dan bertempat di ruang OSIS SMA N 1 Batanghari. Hal tersebut 

dilakukan agar subjek dapat lebih nyaman dan tidak terganggu oleh sekitarnya ketika 

menyelesaikan tes yang diberikan oleh peneliti. 

Dalam menyelesaikan lembar soal matematika berupa pemecahan masalah, 

rata-rata subjek tampak fokus dan serius menyelesaikan soal. Dalam hal ini yang 

dilihat ialah proses berpikir siswa dalam penyelesaian masalah yang akan dianalisis 

pada tiap tahapan pemecahan masalah.  

Selanjutnya setelah mengerjakan soal peneliti melakukan wawancara kepada 

subjek. Hasil wawancara digunakan untuk menganalisis proses berpikir kreatif siswa 

yang memiliki memiliki gaya kognitif field dependent dan field independent yang 

terpilih menjadi subjek penelitian pada langkah-langkah pemecahan masalah. Selain 

itu, hasil wawancara ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam proses 

berpikir kreatif yang dilalui oleh subjek penelitian ketika menyelesaikan soal 

pemecahan masalah sistem persamaan linear tiga variabel. Wawancara ini dilakukan 

pada subjek penelitian dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah 

divalidasi oleh dua orang ahli matematika/pendidikan matematika dan seorang guru 

mata pelajaran matematika dan dinyatakan valid sesuai dengan saran dan perbaikan. 

Berikut ini deskripsi hasil wawancara pada masing-masing subjek penelitian. 
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Untuk lebih jelasnya, berikut ini gambaran proses berpikir siswa dalam 

pemecahan masalah dari ke-4 subjek siswa dependent dan independent dalam 

penyelesaian lembar tugas penyelesaian soal sistem persamaan linear tiga varibel dan 

hasil wawancara yang akan dibahas pada tiap tahap atau langkah-langkah yakni tahap 

memahami masalah, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan 

penyelesaian soal, dan memeriksa kembali jawaban. 

1. Subjek FD1 

a. Memahami Masalah 

Pada langkah ini siswa dituntut untuk memahami masalah yang dihadapi 

sebelum menyelesaikannya. Pada soal no 1 subjek FD1 telah memahami soal atau 

permasalahan dengan baik seperti yang terlihat pada jawaban yang diberikan pada 

gambar 4.1: 

 
Gambar 4.1 Jawaban FD1 Soal No. 1 

Pada gambar 4.1 terlihat bahwa FD1 telah memahami masalah yang diberikan 

dengan baik. Hal ini tampak FD1 telah menuliskan informasi yang diketahui, apa 

yang ditanya dan menyatakan atau menuliskan informasi pada soal dengan lebih 

operasional dan sederhana sehingga mudah dipahami. Dalam menuliskan jawaban 

pada tahap memahami masalah FD1 sudah sistematis atau terurut. 
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Pada soal nomor 2, subjek FD1 telah memahami soal namun tidak menuliskan 

secara lengkap dan langsung hasil yang diperoleh dari proses berpikirnya seperti yang 

terlihat pada jawaban yang diberikan pada gambar 4.2: 

 
Gambar 4.2 Jawaban FD1 Soal No. 2 

Pada gambar 4.2 jawaban siswa FD1 terlihat bahwa FD1 memahami masalah 

yang diberikan dengan baik namun tidak menuliskan secara lengkap. Hal ini terlihat 

FD1 tidak menuliskan informasi yang diketahui, apa yang ditanya dan menyatakan 

atau menuliskan informasi pada soal dengan lebih operasional dan sederhana tetapi 

informasi yang dituliskan belum secara lengkap sehingga masih sukar untuk 

dipahami. Selanjutnya dalam menuliskan jawaban pada tahap memahami masalah 

FD1 masih belum sistematis atau terurut.  Sehingga langsung pada pemisalan 

menggunakan variabel. FD1 langsung menuliskan pemisalan dengan menggunakan 

variabel x, y dan z. FD1 beranggapan bahwa jika suatu masalah yang sudah diketahui 

arah dan penyelesaiannya maka tidak perlu untuk dituliskan. Namun seharusnya 

untuk lebih memahami dan menghindari dari kekeliruan maka dalam tahap ini harus 

dituliskan urutannya yaitu menuliskan semua informasi yang diketahui atau terdapat 

dalam soal dengan lebih sederhana dan mudah dipahami kemudian menuliskan apa 

yang ditanya, selanjutnya menghubungkan informasi-informasi yang diperoleh 
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dengan apa yang ditanyakan, kemudian baru memisalkan dengan menggunakan 

variabel atau bentuk operasi lain sehingga mudah dipahami dalam tahap selanjutnya. 

Hal ini terjadi karena dalam menjawab soal ini FD1 merasa kesulitan dalam 

memahami soal nomor 2 sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama sedangkan 

waktu yang diberikan dalam menyelesaikan masalah ini terbatas. Pernyataan ini 

didukung oleh petikan wawancara berikut: 

Peneliti  : setelah membaca soal, apa yang kamu pikirkan tentang soal tersebut? 

FD1   : dari soal no 1 terdapat perusahaan perumahan yang meminjam uang di bank 

kak 

Peneliti : kamu pernah ngerjain soal seperti ini sebelumnya? 

FD1 : tidak  

Peneliti : kamu bisakan mengerjakannya? 

FD1  : bisa kok kak  

 

Peneliti : apa yang kamu pikirkan tentang soal nomor 2? 

FD1 : kayak soal yang nomor 1 kak mirip tapi sedikit kurang paham dengan soalnya 

 

 Jadi, berdasarkan jawaban subjek FD1 dalam menyelesaikan soal dapat 

disimpulkan bahwa FD1 telah memahami masalah yang diberikan dengan baik yakni 

telah menuliskan informasi-informasi yang diperoleh dari soal operasional dan lebih 

sederhana walaupun belum secara detail dan lengkap serta belum terurut secara 

sistematis pada tahap ini telah terlihat indikator kefasihan yakni fasih dalam 

menuliskan informasi secara sederhana walaupun belum secara keseluruhan. 

b. Membuat Rencana Untuk Menyelesaikan Masalah 

Setelah memahami masalah dengan baik, fase selanjutnya siswa dituntut untuk 

membuat suatu perencanaan sebelum menyelesaikannya berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari memahami masalah. Pada fase ini juga dituntut keterampilan dan 
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pemahaman tentang berbagai strategi pemecahan masalah dan kemudian 

merumuskan langkah-langkah atau prosedur penyelesaian masalah. Rencana yang 

dirumuskan oleh subjek menentukan penyelesaian yang akan dilaksanakan dalam 

memecahkan masalah yang diberikan. 

Pada soal no.1 terlihat bahwa subjek FD1 telah merencanakan suatu penyelesaian 

dengan baik seperti yang terlihat pada jawaban FD1 pada gambar 4.3 

 
Gambar 4.3 Jawaban FD1 Soal No. 1 a 

Dari jawaban FD1 pada gambar 4.3 terlihat bahwa FD1 telah merencanakan 

penyelesaian soal dengan baik yakni terlihat FD1 telah memisalkan variabel x, y, dan 

z untuk permasalahan pada nomor 1, sehingga nantinya akan mempermudah dalam 

penyelesaian masalah, selain itu FD1 telah menghubungkan informasi yang diperoleh 

dengan solusi yang diharapkan dari pertanyaan yang ada. FD1 telah merencanakan 

untuk memilih strategi penyelesaian dengan menuliskan metode gabungan atau 

campuran (substitusi-eliminasi) sebelum menyelesaikan soal tersebut. 

Pada soal nomor 2 terlihat bahwa subjek FD1 telah merencanakan suatu 

penyelesaian namun tidak dituliskan pada lembar jawaban seperti yang terlihat pada 

jawaban FD1 pada gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Jawaban FD1 Soal No. 2 

 

Dari jawaban FD1 pada gambar 4.4 terlihat bahwa FD1 telah merencanakan 

penyelesaian soal dengan cukup baik namun belum sepenuhnya yakni terlihat FD1 

pada no. 2 yang a tidak menuliskan metode apa yang digunakan dalam 

penyelesaiannya namun pada pertanyaan yang b ia menuliskan dengan cara substitusi.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada subjek FD1. Berikut petikan 

wawancara peneliti dengan subjek FD1 mengenai tahap membuat rencana untuk 

menyelesaikan masalah. 

Peneliti : dalam menyelesaikan soal apa saja yang kamu lakukan untuk mempermudah 

mengerjakannya? 

FD1 :dengan cara gabungan kak, dengan memisalkan variabel x,y, dan z 

Peneliti : oke, apakah kamu merencanakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

FD1 : iya kak, tapi cuma dua cara yang pertama pake cara gabungan yang 

selanjutnya cara eliminasi  
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Peneliti : oke baiklah, dalam menyelesaikan soal nomor 2 kamu menggunakan metode 

apa saja? 

FD1 : cara eliminasi sama substitusi kak kalo campuran tidak buat hehe  

Peneliti : selain 3 cara itu, ada metode lain? 

FD1 : yang saya tau baru 3 itu kak 

Peneliti : nah kenapa jawaban yang nomor 2 yang a tidak kamu tulis dengan cara apa? 

FD1 : eh iya kak lupa kurang konsentrasi kak  

 

Dari jawaban FD1 terlihat bahwa FD1 telah membuat rencana penyelesaian 

masalah dengan cukup baik, yakni FD1 telah merencanakan untuk menyelesaikan 

soal yaitu dengan menuliskan metode atau cara yang akan digunakan pada proses 

penyelesaiannya. pada tahap ini FD1 terlihat kurang fasih dalam merencanakan 

penyelesaian dengan berbagai cara dan tidak adanya metode penyelesaian yang 

berbeda dari biasanya sehingga tidak terlihat indikator kebaruan. 

c. Melaksanakan Penyelesaian Masalah 

Setelah membuat rencana penyelesaian soal, langkah selanjutnya ialah 

melaksanakan rencana tersebut yakni menyelesaikannya. Pada soal nomor 1, subjek 

FD2 terlihat bahwa telah melaksanakan penyelesaian soal dengan baik dengan 

memberikan beberapa solusi atau metode penyelesaian diantaranya terlihat jawaban 

pada gambar 4.5 dan 4.6 
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Gambar 4.5 Jawaban FD1 Soal No. 1 Solusi 1 

 
Gambar 4.6 Jawaban FD1 Soal No. 1 Solusi 2 

Solusi 1 

Solusi 2 
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Berdasarkan jawaban pada gambar 4.5 dan 4.6, FD1 telah melaksanakan rencana 

penyelesaian soal dengan baik yaitu menyelesaikan atau mencari himpunan 

penyelesaian dengan menggunakan beberapa cara penyelesaian yaitu dengan 

menggunakan metode gabungan/campuran dan metode eliminasi, FD1 tidak 

menuliskan menggunakan metode substitusi. Pada solusi pertama FI1 menggunakan 

metode gabungan/campuran yaitu dengan mengeliminasi variabel x pada persamaan 1 

dan 3 diperoleh persamaan 4, selanjutnya FD1 mengeliminasi variabel x pada 

persamaan 2 dan 3 diperoleh persamaan 5, kemudian mengeliminasi variabel y  pada 

persamaan 4 dan 5 didapat persamaan 6 yaitu nilai variabel z. FD1 kemudian 

mengeliminasi variabel z dari persamaan 6 dan 4 diperoleh persamaan 7 dimana 

persamaan 7 adalah nilai variabel y, langkah terakhir mensubstitusi persamaan 6 dan 

7 kepersamaan 1 untuk memperoleh nilai variabel x. Dalam hal ini FD1 telah 

menjawab dan menyelesaikan solusinya dengan perhitungan yang tepat.  

Pada solusi kedua yaitu FD1 menggunakan metode eliminasi yaitu FD1 telah 

mengeliminasi variabel x pada persamaan 1 dan 3 diperoleh persamaan 4, kemudian 

mengeliminasi variabel x persamaan 2 dan 3 diperoleh persamaan 5, lalu FD1 

mengeliminasi persamaan 4 dan 5 untuk memperoleh persamaan 6 yaitu nilai variabel 

z. Selanjutnya FD1 mengeliminasi variabel z pada persamaan 6 dan 4 untuk 

memperoleh persamaan 7 yaitu nilai variabel y. FD1 kemudian mengeliminasi 

variabel x pada persamaan 6 dan  3 diperoleh nilai variabel x. Pada solusi ini, FD1 

telah melaksanakan solusinya dengan perhitungan dan langkah yang tepat. 

Hal ini esuai dengan petikan wawancara berikut: 
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Peneliti : hmmm ardi apa yang pertama kamu lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

FD1 : pertama dimisalkan x bank 1, y bank 2 , z bank 3, selanjutnya membuat kedalam 

model matematikanya 

Peneliti : kemudian setelah buat model matematika, langkah selanjutnya apa? 

FD1 : selanjutnya menyelesaikannya dengan cara gabungan dapatlah nilai variabel x yaitu 

100, y = 750, dan z = 500. Dengan cara eliminasi kak hasilnya segitu juga. 

Peneliti : menurut kamu apakah ada solusi lain selain cara gabungan dan eliminasi? 

FD1 : setau saya ada tiga kak gabungan, eliminasi sama substitusi tapi saya gk buat yang 

substitusi kak  hehe 

Peneliti : kenapa tidak buat? 

FD1         : lupa kak kirain cara lainnya boleh satu aja ternyata di soal yang diketahui hehe 

 

Selanjutnya untuk soal nomor 2 diperoleh bahwa subjek FD1 menjawab dan 

melaksanakan penyelesaian soal dengan memberikan dua solusi namun tidak 

menyelesaikan sampai akhir seperti yang terlihat pada gambar 4.7 dan 4.8 berikut: 

 
Gambar 4.7 Jawaban FD1 Soal No. 2 Solusi 1 

Solusi 1 
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Gambar 4.8 Jawaban FD1 Soal No. 2 Solusi 2 

Berdasarkan gambar 4.7 dan gambar 4.8 yaitu pada solusi pertama dan kedua 

penyelesaian yang dilaksanakan oleh FD1 belum melaksanakan penyelesaian dengan 

baik, FD1 salah dalam membuat salah satu persamaan sehingga FD1 tidak 

menyelesaikan penyelesaian sampai selesai hal ini terjadi karena FD1 sulit 

konsentrasi dan kurang paham saat menyelesaikan masalah. 

Berikut petikan wawancara peneliti dengan subjek FD1 mengenai tahap 

melaksanakan penyelesaian masalah pada soal no. 2 

 

Solusi 2 
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Peneliti : terus kenapa jawaban nomor 2 a dan b tidak sampai selesai mengerjakannya? 

FD1 : keburu-buru kak karena waktunya kurang tadi dan udah capek mikir saya 

bingung dipersamaan 2 tu kak kyknya salah hehe 

 

Jadi berdasarkan jawaban FD1 untuk soal no. 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa 

FD1 telah melaksanakan penyelesaian soal dengan cukup baik karena masih ada 

jawaban yang kurang tepat perhitungan sehingga tidak menyelesaikan soal sampai 

selesai sehingga terlihat bahwa FD1 kurang terlihat indikator kefasihan dan 

fleksibilitasnya.  

d. Memeriksa Kembali Jawaban  

Setelah melakukan ketiga tahap dalam menyelesaikan masalah, selanjutnya tahap 

terakhir yaitu memeriksa kembali jawaban. Pada soal nomor 1 subjek FD1 hanya 

memeriksa kembali jawabannya berdasarkan perhitungan yang dilakukan namun 

tidak secara keseluruhan seperti terlihat pada kesimpulan akhir jawaban pada gambar 

4.9 dan 4.10 berikut: 

 
Gambar 4.9 Jawaban FD1 Soal No. 1 a 

 
Gambar 4.10 Jawaban FD1 Soal No. 1 b 

Dari kesimpulannya terlihat bahwa FD1 pada soal nomor 1 tidak memeriksa 

jawaban dengan teliti, karena sebaiknya dalam kesimpulan dari variabel x,y dan z 

yang diperoleh sebaiknya dikembalikan kepada salah satu persamaan untuk diuji 
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kebenarannya yaitu dengan cara memasukkan nilai x, y dan z ke persamaan, jika 

jawaban yang diperoleh benar maka peyelesaiannya juga benar dan seterusnya. 

Namun pada soal nomor 2 FD1 tidak memeriksa kembali jawabannya karena FD1 

tidak menyelesaikan soal sampai akhir. 

Berikut petikan wawancara peneliti dengan subjek FD1 mengenai tahap 

memeriksa kembali jawaban. 

Peneliti : setelah kamu menemukan hasil, apakah kamu periksa kembali hasilnya? 

FD1 : iya 

Peneliti : apa yang kamu periksa? 

FD1 : proses perhitungannya  

 

Peneliti : terus kenapa jawaban nomor 2 a dan b tidak sampai selesai mengerjakannya? 

FD1 : keburu-buru kak karena waktunya kurang tadi dan udah capek mikir saya 

bingung dipersamaan 2 tu kak kyknya salah hehe 

Berdasarkan petikan wawancara di atas pada soal no. 1 dan no. 2 FD1 telah 

memeriksa jawabannya namun karena keterbatasan waktu, FD1 hanya memeriksa 

perhitungannya saja tanpa memeriksa langkah-langkah dalam menyelesaikan kedua 

masalah, sehingga masih terdapat langkah penyelesaian yang terabaikan oleh FD1. 

Dapat disimpulkan bahwa subjek FD1 belum secara keseluruhan memeriksa 

jawaban dengan cukup baik karena FD1 pada soal nomor 2 tidak menyelesaikan soal 

sampai selesai dan tidak memeriksa jawabannya, kemudian pada soal nomor 1 FD1 

tidak memeriksa yang diperoleh dengan mengembalikan jawaban pada soal atau 

persamaan yang diperoleh namun hanya memeriksa perhitungannya saja dan belum 

memberikan kesimpulan yang dikembalikan kepada pertanyaan pada soal. 

Jadi secara keseluruhan hasil lembar jawaban tes yang dikerjakan terhadap FD1 

pada soal no. 1 dan no. 2 memiliki kecocokan dengan hasil wawancara yakni secara 
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umum FD1 telah memahami masalah namun belum sepenuhnya, telah merencanakan 

penyelesaian dengan cukup baik, telah melaksanakan penyelesaian dengan cukup 

baik dan memeriksa kembali jawaban dengan cukup baik dan benar karena FD1 tidak 

mengembalikan jawaban yang diperoleh dengan persamaan yang didapat dari soal, 

masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan masih kurang lengkap proses 

penyelesaiannya. 

Berdasarkan deskripsi data hasil lembar soal pemecahan masalah pada materi 

sistem persamaan linear tiga variabel dan data hasil wawancara tampak bahwa FD1 

pada indikator berpikir kreatif untuk indikator kefasihan FD1 memenuhi hanya untuk 

soal no.1 karna FD1 menyelesaikan masalah dengan lebih satu cara sedangkan untuk 

soal no. 2 menyelesaikan masalah dengan lebih satu cara namun tidak ada yang 

benar, FD1 memenuhi indikator fleksibilitas hanya pada soal no.1 karena 

menyelesaikan masalah dengan lebih satu cara sedangkan untuk soal no. 2 

menyelesaikan masalah dengan lebih satu cara namun tidak ada yang benar dan juga 

FD1 tidak mengemukakan ide atau gagasan baru dalam menyelesaikan masalah yang 

artinya FD1 juga tidak memenuhi indikator kebaruan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa FD1 berada pada tingkat 0 berpikir kreatif yaitu tidak kreatif. 

2. Subjek FD2 

a. Memahami Masalah 

Pada langkah ini siswa dituntut untuk memahami masalah yang dihadapi 

sebelum menyelesaikannya. Pada soal no 1 subjek FD2 telah memahami soal atau 
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permasalahan dengan baik seperti yang terlihat pada jawaban yang diberikan pada 

gambar 4.11 ini: 

 
Gambar 4.11 Jawaban FD2 Soal No. 1 

Pada gambar 4.11 terlihat bahwa FD2 telah memahami masalah yang diberikan 

dengan baik. Hal ini tampak FD2 telah menuliskan informasi yang diketahui, apa 

yang ditanya dan menyatakan atau menuliskan informasi pada soal dengan lebih 

operasional dan sederhana sehingga mudah dipahami namun hanya saja pada 

informasi yang ditanya tidak memberi keterangan a dan b. Dalam menuliskan 

jawaban pada tahap memahami masalah FD2 sudah sistematis atau terurut. 

 
Gambar 4.12 Jawaban FD2 Soal No. 2 

Pada soal no 2 subjek FD2 telah memahami soal atau permasalahan dengan baik 

seperti yang terlihat pada jawaban yang diberikan pada gambar 4.12. 

Pada gambar 4.12 terlihat bahwa FD2 telah memahami masalah yang diberikan 

dengan baik. Hal ini tampak FD2 telah menuliskan informasi yang diketahui, apa 
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yang ditanya dan menyatakan atau menuliskan informasi pada soal dengan lebih 

operasional dan sederhana sehingga mudah dipahami. Dalam menuliskan jawaban 

pada tahap memahami masalah FD2 sudah sistematis atau terurut. 

Berikut petikan wawancara peneliti dengan FD2 mengenai tahap memahami 

masalah. 

Peneliti            : coba baca soal nomor 1 pada lembar soal  

FD2  : sudah kak 

Peneliti : kamu pernah ngerjain soal seperti ini sebelumnya? 

FD2 : tidak  

Peneliti : kamu bisakan mengerjakannya? 

FD2  : bisa kok kak  

 

Peneliti : nah apa yang kamu ketahui terkait soal no 2? 

FD2 : 3 larutan glukosa dengan konsentrasi yaitu 20%, 30%, 45% untuk 

menghasilkan 10 L larutan glukosa dengan konsentrasi 38%. dimisalkan ketiga 

larutan itu x, y, dan z. 

Peneliti : kemudian apa yang kamu ketahui lagi? 

FD2 : volume larutan 30% yang digunakan adalah 1 L lebih besar duakali larutan 

20% kak. 

Peneliti : kamu paham dengan apa yang diketahui dari soal tersebut? 

FD2 : hmm sedikit kurang ngerti sih kak 

 

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas tampak bahwa pada soal no. 1 dan no. 2 

FD2 telah memahami soal dengan baik namun belum sepenuhnya sehingga 

menyebabkan jawaban yang diberikan terdapat kekurangan dan belum sistematis. Hal 

ini terjadi karena dalam menjawab soal ini FD2 merasa kesulitan sehingga 

membutuhkan waktu yang relatif lama sedangkan waktu yang diberikan dalam 

menyelesaikan masalah ini terbatas. 

Jadi, berdasarkan jawaban subjek FD2 dalam menyelesaikan soal dapat 

disimpulkan bahwa FD2 telah memahami masalah yang diberikan dengan baik, 
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terlihat indikator kefasihannya yakni telah menuliskan informasi-informasi yang 

diperoleh dari soal operasional walaupun ada yang belum lengkap, belum terurut dan 

sistematis. 

b. Membuat Rencana Untuk Menyelesaikan Masalah 

Setelah memahami masalah dengan baik, fase selanjutnya siswa dituntut untuk 

membuat suatu perencanaan sebelum menyelesaikannya berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari memahami masalah. Pada fase ini juga dituntut keterampilan dan 

pemahaman tentang berbagai strategi pemecahan masalah dan kemudian 

merumuskan langkah-langkah atau prosedur penyelesaian masalah. Rencana yang 

dirumuskan oleh subjek menentukan penyelesaian yang akan dilaksanakan dalam 

memecahkan masalah yang diberikan. 

Pada soal nomor 1 dan nomor 2 terlihat bahwa subjek FD2 telah merencanakan 

suatu penyelesaian namun tidak dituliskan pada lembar jawaban seperti yang terlihat 

pada jawaban FD2 pada gambar 4.13 dan 4.14 ini: 

 
Gambar 4.13 Jawaban FD2 Soal No. 1 
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Gambar 4.14 Jawaban FD2 Soal No. 2 

Dari jawaban FD2 diatas terlihat bahwa FD2 belum merencanakan penyelesaian 

soal dengan baik yakni terlihat FD2 belum merencanakan untuk memilih strategi 

penyelesaian karena tidak menuliskan metode apa yang digunakan dalam 

penyelesaian. 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara berikut: 

Peneliti : kemudian apakah kamu dapat menyelesaikan model matematika yang 

dirancang tersebut? Dengan mengatahui dan mencari himpunan 

penyelesaiannya?  

FD2 : iya kak InsyaAllah bisa, saya menyelesaikannya dengan metode substitusi dan 

campuran.  

 

Peneliti : oh iya, dari soal nomor 1 dan 2 kamu tidak penah menuliskan pemisalannya, 

kenapa kamu langsung membuat model matematikanya dan kamu tidak 

menuliskan dengan menggunakan cara apa kamu dalam menyelesaikan soal 

tersebut? 

FD2 : hehe saya lupa kak mau cepat-cepat jawabnya buru-buru juga hehe 

Dari kutipan wawancara diatas terlihat bahwa FD2 telah merencanakan 

penyelesaian soal dengan cukup baik sehingga kurang fasih dalam merencanakan 

penyelesaian yakni terlihat FD2 telah menyelesaikan dengan dua metode namun 

belum menuliskan metode apa yang digunakan dalam penyelesaian baik itu soal no. 1 

maupun no. 2. 
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c. Melaksanakan Penyelesaian Masalah 

Setelah membuat rencana penyelesaian soal, langkah selanjutnya ialah 

melaksanakan rencana tersebut yakni menyelesaikannya. Pada soal nomor 1, subjek 

FD2 terlihat bahwa telah melaksanakan penyelesaian soal dengan baik dengan 

memberikan beberapa solusi atau metode penyelesaian diantaranya terlihat pada 

gambar  4.15 dan 4.16 

 
Gambar 4.15 Jawaban FD2 Soal No. 1 Solusi 1 

Solusi 1 
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Gambar 4.16 Jawaban FD2 Soal No. 1 Solusi 2 

Berdasarkan jawaban diatas, FD2 telah melaksanakan rencana penyelesaian soal 

dengan baik yaitu menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dengan 

menggunakan beberapa cara penyelesaian yaitu dengan menggunakan metode 

substitusi dan metode gabungan/campuran. Pada solusi pertama FD2 menggunakan 

metode substitusi yaitu mensubstitusikan persamaan 3 ke 1 diperoleh persamaan baru 

yaitu persamaan 4, lalu mensubstitusikan persamaan 3 ke 2 diperoleh persamaan 5, 

selanjutnya FD2 mensubstitusi persamaan 4 ke 5 untuk memperoleh nilai variabel z, 

kemudian substitusi nilai variabel z ke persamaan 4 dan diperoleh nilai variabel y. 

Untuk nilai variabel x FD2 mensubstitusikan nilai variabel y dan z ke persamaan 3. 

nilai variabel x, y, dan z diperoleh dengan perhitungan yang sudah tepat.  

Solusi 2 
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Pada solusi ke-2 yaitu FD2 menggunakan metode gabungan/campuran namun 

ada kesalahan saat menuliskan persamaan yang baru seperti terlihat pada langkah 

pertama dengan mengeliminasi variabel x pada persamaan 1 dan 2 diperoleh 

persamaan 4 namun FD2 malah menuliskannya menjadi persamaan 3. Kesalahan 

menuliskan persamaan mempengaruhi langkah selanjutnya seperti langkah berikutnya 

FD2 mengeliminasi variabel x pada persamaan 2 dan 3 diperoleh persamaan 4 

seharusnya FD2 menuliskan persamaan 2 dan 4 diperoleh persamaan 5.  Kemudian 

FD2  mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 4 sehingga diperoleh nilai variabel z 

yang disebut sebagai persamaan 5 seharusnya yang benar adalah mensubstitusikan 

persamaan 4 ke 5 diperoleh persamaan 6 yaitu nilai variabel z. Lalu pada langkah 

selanjutnya mensubstitusikan persamaan 5 ke persamaan 3 sehingga diperoleh 

persamaan baru yaitu persamaan 6 yaitu nilai variabel x namun seharusnya yang 

benar adalah mensubstitusikan persamaan 6 ke 3 diperoleh persamaan 7 yaitu nilai 

variabel x. Kemudian mensubstitusi persamaan 5 dan 6 ke persamaan 1 seharusnya 

yang benar yaitu mensubstitusi persamaan 6 dan 7 kepersamaan 1 sehingga diperoleh 

nilai variabel y. Dalam hal ini FD2 telah menjawab dan menyelesaikan solusinya 

dengan perhitungan yang tepat walaupun ada kesalahan pada solusi ke 2 yaitu dalam 

menuliskan persamaan pada langkah pertama yang berakibat kelangkah berikutnya 

dalam menyelesaikannya.  

Berikut petikan wawancara peneliti dengan subjek FD2 mengenai tahap 

melaksanakan penyelesaian masalah pada soal no. 1 
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FD2 : pertama membuat model matematika dimisalkan bank 1 variabel x, bank 2 

variabel y, bank 3 variabel z.  

Peneliti : kemudian apakah kamu dapat menyelesaikan model matematika yang 

dirancang tersebut? Dengan mengatahui dan mencari himpunan 

penyelesaiannya?  

FD2 : iya kak InsyaAllah bisa, saya menyelesaikannya dengan metode substitusi dan 

campuran.  

Peneliti : berapa hasil yang kamu dapat dari penyelesaian tersebut? 

FD2 : pertama cara substitusi dapatlah nilai variabel x yaitu 100, y = 750, dan z = 

500. Dengan cara gabungan juga sama kak. 

Peneliti : nah kan di jawaban yang b itu kamu sadar tidak ada penulisan keterangan 

persamaannya salah? 

FD2 : oh iya ya kak hehe saya mau cepat-cepat kak kurang konsetrasi  nulisnya jadi 

kurang teliti jadi salah nulis kan hmm tapi hasilnya benar kan kak? 

Peneliti : hmmm lain kali jangan tergesa-gesa dan teliti lagi karena untuk langkah 

kedepannya bisa salah. 

FD2 : iya ya kak  

Berdasarkan petikan wawancara di atas ini pada soal no. 1 penyelesaian yang 

dilakukan oleh FD2 telah melaksanakan penyelesaian soal dengan baik dan 

menyelesaikan dengan berbagai metode dengan perhitungan yang tepat walaupun 

pada solusi ke 2 ada kesalahan dalam menuliskan persamaan pada langkah pertama 

yang berakibat kelangkah berikutnya namun hasil yang diperolehnya sudah benar. 

Selanjutnya untuk soal nomor 2 diperoleh bahwa subjek FD2 menjawab dan 

melaksanakan penyelesaian soal dengan memberikan beberapa solusi seperti yang 

terlihat pada gambar 4.17 dan 4.18  
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Gambar 4.17 Jawaban FD2 Soal No. 2 Solusi 1 

 

 

Solusi 1 
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Gambar 4.18 Jawaban FD2 Soal No. 2 Solusi 2 

Berdasarkan gambar 4.17 dan gambar 4.18 yaitu pada solusi pertama dan kedua 

penyelesaian yang dilaksanakan oleh FD2 belum cukup baik, karena tidak 

menghasilkan penyelesaian yang benar dan pada jawaban yang b tidak menyelesaikan 

soal samapai selesai. Kesalahan terjadi pada penulisan persamaan yang kedua, 

seharusnya dirubah terlebih dahulu karena angka tesebut masih dalam bentuk persen 

hal ini terjadi karena FD2 sulit konsetransi dalam menyelesaiakan masalah dan waktu 

yang tidak cukup.  

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara peneliti dengan subjek FD2 mengenai 

tahap melaksanakan penyelesaian masalah pada soal no. 2 berikut: 

Peneliti : hmm, apa yang pertama kamu lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

FD2 : pertama membuat model matematika dimisalkan larutan konsentrasi 20%  

variabel x, 30% variabel y, 45% variabel z.  

Peneliti : selanjutnya apakah kamu menggunakan metode atau cara yang sama seperti 
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nomor 1? 

FD2 : iya kak sama pertama substitusi yang b gabungan cuma yang b tidak sampai 

selesai kak  

Peneliti  : kenapa tidak sampai selesai? 

FD2 : waktunya kurang kak 

Peneliti : apakah kamu membuat kesimpulan dari penyelesaiamu? 

FD2 : buat kak cuma yang a saja karena yang b belum selsai jawabnya. 

Peneliti : apakah kamu yakin dengan jawabanmu? 

FD2 : tidak kak soalnya hasilnya kok berkoma gitu hehe 

Peneliti : nah untuk nomor 2 apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu? 

FD2 : tidak kak  

Peneliti : pantesan jawabanmu salah karena kamu salah dalam menuliskan persamaan 

yang kedua itu seharusnya dirubah terlebih dahulu karena itu masih dalam 

persen dek. 

FD2 : oalah gitu yo kak hehe saya kurang paham kak kirain tetap seperti itu. 

 

d. Memeriksa Kembali Jawaban 

Setelah melakukan ketiga tahap dalam menyelesaikan masalah, selanjutnya tahap 

terakhir yaitu memeriksa kembali jawaban. Pada soal nomor 1 subjek FD2 hanya 

memeriksa kembali jawabannya berdasarkan perhitungan yang dilakukan namun 

tidak secara keseluruhan seperti terlihat pada kesimpulan akhir jawaban pada gambar 

4.19 dan gambar 4.20 

 
Gambar 4.19 Jawaban FD2 No. 1 a 

 
Gambar 4.20 Jawaban FD2 No. 1 b 

Dari kesimpulannya terlihat bahwa FD2 pada soal nomor 1 tidak memeriksa 

jawaban dengan teliti, karena sebaiknya dalam kesimpulan dari variabel x, y dan z 

yang diperoleh sebaiknya dikembalikan kepada salah satu persamaan untuk diuji 

kebenarannya yaitu dengan cara memasukkan nilai x, y dan z ke persamaan, jika 
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jawaban yang diperoleh benar maka peyelesaiannya juga benar dan seterusnya. 

Namun pada soal nomor 2 FD2 tidak memeriksa kembali jawabannya karena FD2 

tidak menyelesaikan soal dengan benar dan tidak sampai akhir. 

Berikut petikan wawancara peneliti dengan subjek FD2 mengenai tahap 

memeriksa kembali jawaban. 

Peneliti : setelah kamu menemukan hasil, apakah kamu periksa kembali hasilnya? 

FD2 : iya 

Peneliti                 : apa yang kmu periksa? 

FD2                      : perhitungannya kak sekali jalan 

Peneliti :  apakah kamu membuat kesimpulan pada setiap penyelesaiannya? 

FD2 : iya buat 

Peneliti : kamu yakin  benar dengan jawaban yang kamu dapatkan? 

FD2 : iya yakin kak 

 

Peneliti : nah untuk nomor 2 apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu? 

FD2 : tidak kak  

 

Jadi berdasarkan jawaban dan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 

subjek FD2 belum secara keseluruhan memeriksa jawaban dengan cukup baik karena 

FD2 pada soal nomor 2 tidak menyelesaikan soal sampai selesai, kemudian pada soal 

nomor 1 FD2 tidak memeriksa yang diperoleh dengan mengembalikan jawaban pada 

soal atau persamaan yang diperoleh namun hanya memeriksa perhitungannya saja 

dan belum memberikan kesimpulan yang dikembalikan kepada pertanyaan pada soal. 

Jadi secara keseluruhan hasil wawancara terhadap FD2 pada soal no. 1 dan no. 2 

memiliki kecocokan dengan hasil lembar jawaban tes yang dikerjakan yakni secara 

umum FD2 telah memahami masalah namun belum sepenuhnya, telah merencanakan 

penyelesaian dengan cukup baik, telah melaksanakan penyelesaian dengan cukup 

baik dan memeriksa kembali jawaban dengan cukup baik dan benar karena FD2 tidak 
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mengembalikan jawaban yang diperoleh dengan persamaan yang didapat dari soal, 

masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan masih kurang lengkap proses 

penyelesaiannya. 

Berdasarkan deskripsi data hasil lembar soal pemecahan masalah pada materi 

sistem persamaan linear tiga variabel dan data hasil wawancara tampak bahwa FD2 

pada indikator berpikir kreatif untuk indikator kefasihan FD2 memenuhi hanya untuk 

soal no.1 karna FD2 menyelesaikan masalah dengan lebih satu cara sedangkan untuk 

soal no. 2 menyelesaikan masalah dengan lebih satu cara namun tidak ada yang 

benar, FD2 memenuhi indikator fleksibilitas hanya pada soal no.1 karena 

menyelesaikan masalah dengan lebih satu cara sedangkan untuk soal no. 2 

menyelesaikan masalah dengan lebih satu cara namun tidak ada yang benar dan juga 

FD2 tidak mengemukakan ide atau gagasan baru dalam menyelesaikan masalah yang 

artinya FD2 juga tidak memenuhi indikator kebaruan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa FD2 berada pada tingkat 0 berpikir kreatif yaitu tidak kreatif. 

3. Subjek FI1 

a. Memahami Masalah 

Pada langkah ini siswa dituntut untuk memahami masalah yang dihadapi 

sebelum menyelesaikannya. Pada soal no 1 subjek FI1 telah memahami soal atau 

permasalahan dengan baik seperti yang terlihat pada gambar 4.21 
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Gambar 4.21 Jawaban FI1 Soal No. 1 

Pada gambar 4.21 terlihat bahwa FI1 telah memahami masalah yang diberikan 

dengan baik. Hal ini tampak FI1 telah menuliskan informasi yang diketahui, apa yang 

ditanya dan menyatakan atau menuliskan informasi pada soal dengan lebih 

operasional dan sederhana sehingga mudah dipahami. Dalam menuliskan jawaban 

pada tahap memahami masalah FI1 sudah sistematis atau terurut. 

 
Gambar 4.22 Jawaban FI1 Soal No. 2 

Pada soal no. 2, subjek FI1 telah memahami soal dengan baik, namun masih 

belum terurut secara sistematis seperti yang terlihat pada jawaban yang diberikan 

pada gambar 4.22. 

Pada gambar terlihat bahwa FI1 telah memahami soal dengan baik, hal ini 

dibuktikan dengan FI1 menulis informasi yang ada pada soal namun FI1 tidak 

menuliskan pertanyaan b, FI1 hanya menuliskan pertanyaan a. FI1 beranggapan 

bahwa soal b tidak perlu dibuat karna memiliki perintah yang sama, padahal perintah 

masing-masing soal itu berbeda. Seharusnya segala informasi dan instruksi pada soal 
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harus dipaparkan kembali apalagi itu berupa pertanyaan, sebab tidak akan ada 

jawaban tanpa datangnya pertanyaan. Seharusnya untuk lebih memahami dan 

menghindari dari kekeliruan maka dalam tahap ini harus dituliskan urutannya yaitu 

menuliskan semua informasi yang diketahui atau terdapat dalam soal dengan lebih 

sederhana dan mudah dipahami kemudian menuliskan apa yang ditanya, selanjutnya 

menghubungkan informasi-informasi yang diperoleh dengan apa yang ditanyakan, 

kemudian baru memisalkan dengan menggunakan informasi lain yang sudah ada 

sehingga mudah dipahami dalam tahap selanjutnya. 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara peneliti dengan FI1 mengenai tahap 

memahami masalah berikut: 

FI1   : dari soal no 1 terdapat perusahaan perumahan yang meminjam uang di tiga 

bank kak 

Peneliti : kamu pernah ngerjain soal seperti ini sebelumnya? 

FI1 : tidak kak 

Peneliti : tapi kamu bisakan mengerjakannya? 

FI1  : bisa kok kak 

Peneliti  : apa informasi yang kamu ketahui dari soal tersebut? 

FI1 : kan ada tiga bank yang dipinjam uangnya, jadi misalkan bank 1 itu a, bank 2 

b, dan bank 3 c kak, nah total minjamnya Rp. 2.250.000.000 ,terus dari tiga 

bank itu masing-masing mempunyai bunga a 5%,b 6%, c 7% terus perusahaan 

itu harus bayar bunga tahunan sebesar Rp.130.000.000,.uang yang dipinjam 

dengan bunga 5% itu 2 kalilipat uang yang dipinjam dengan bunga 7% kak 

 

Peneliti : apa yang kamu pikirkan tentang soal nomor 2? 

FI1 : agak mirip soal nomor 1 

Peneliti : pernah ngerjain soal seperti ini sebelumnya dan bisa tidak mengerjakannya? 

FI1 : belum kak tapi bisa kok jawabnya kak 

Peneliti : hmm, coba jelaskan apa yang kamu pikirkan terkait soal tersebut? 

FI1 : dari soal terlihat bahwa seorang ahli kimia mencampur 3 larutan glukosa 

dengan konsentrasi yang berbeda-beda untuk menghasilkan 10 L larutan 

glukosa dengan konsentrasi 38%.  
Peneliti : nah apa yang kamu ketahui terkait soal tersebut? 

FI1 : ya kita misalkan konsentrasi 20% adalah a, konsentrasi 30% adalah b, dan 

konsentrasi 45% adalah c. 

Peneliti : lalu apa yang kamu ketahui selain itu? 

FI1 : volume larutan 30% yang dipakai adalah 1 L lebih besar dari pada dua kali 

larutan 20%  
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Peneliti : oke, kamu pahamkan dengan apa yang diketahu dari soal tersebut? 

FI1 : iya kak 

Peneliti : apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

FI1 : himpunan penyelesaiannya kak, yaitu berapa volume masing-masing larutan 

yang digunakan. 

Peneliti : kan ada 2 pertanyaan, kenapa yang ditanya kamu cuma menuliskan 1? 

FI1 : hehe lupa kak nulis yang b nya, tapi pas di jawaban saya bikin kok kak 

 

 

Jadi, berdasarkan jawaban dan hasil wawancara subjek FI1 dalam menyelesaikan 

soal dapat disimpulkan bahwa FI1 telah memahami masalah yang diberikan dengan 

baik yakni telah menuliskan informasi-informasi yang diperoleh dari soal dengan 

lebih operasional dan sederhana sehingga mudah dipahami. Dalam menuliskan 

jawaban pada tahap memahami masalah FI1 sudah sistematis atau terurut walaupun 

ada yang belum lengkap terlihat disini FI1 telah fasih dalam memahami soal. 

b. Membuat Rencana Untuk Menyelesaikan Masalah 

Setelah memahami masalah dengan baik, fase selanjutnya siswa dituntut untuk 

membuat suatu perencanaan sebelum menyelesaikannya berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari memahami masalah. Pada fase ini juga dituntut keterampilan dan 

pemahaman tentang berbagai strategi pemecahan masalah dan kemudian 

merumuskan langkah-langkah atau prosedur penyelesaian masalah. Rencana yang 

dirumuskan oleh subjek menentukan penyelesaian yang akan dilaksanakan dalam 

memecahkan masalah yang diberikan. 

Pada soal nomor 1 terlihat bahwa subjek FI1 telah merencanakan suatu 

penyelesaian dengan baik seperti yang terlihat pada gambar 4.23  
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Gambar 4.23 Jawaban Subjek FI1 Soal no. 1  

Dari jawaban FI1 diatas terlihat bahwa FI1 telah merencanakan penyelesaian soal 

dengan baik yakni terlihat FI1 telah memisalkan variabel a, b, dan c untuk 

permasalahan pada nomor 1, sehingga nantinya akan mempermudah dalam 

penyelesaian masalah, selain itu FI1 telah menghubungkan informasi yang diperoleh 

dengan solusi yang diharapkan dari pertanyaan yang ada. FI1 telah merencanakan 

untuk memilih strategi penyelesaian dengan menuliskan metode gabungan atau 

campuran (substitusi-eliminasi) sebelum menyelesaikan soal tersebut. 

Pada soal nomor 2 terlihat bahwa subjek FI1 telah merencanakan suatu 

penyelesaian dengan baik seperti yang terlihat pada gambar 4.24 

 
Gambar 4.24 Jawaban Subjek FI1 soal No. 2 
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Dari jawaban FI1 pada gambar 4.24 terlihat bahwa FI1 telah merencanakan 

penyelesaian soal dengan baik yakni terlihat FI1 telah memisalkan variabel a, b, dan c 

untuk permasalahan pada nomor 2, sehingga nantinya akan mempermudah 

penyelesaian selanjutnya, selain itu FI1 telah menghubungkan informasi yang 

diperoleh dengan solusi yang diharapkan dari pertanyaan yang ada. FI1 telah 

merencanakan untuk memilih strategi penyelesaian dengan menuliskan metode 

gabungan/campuran (substitusi-eliminasi) sebelum menyelesaikan soal tersebut. 

Jawaban no.1 dan no.2 diatas sejalan dengan petikan wawancara peneliti dengan 

FI1 mengenai tahap membuat rencana untuk menyelesaikan masalah berikut: 

Peneliti : kemudian apakah kamu menrencanakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

FI1 : iya kak, saya menggunakan metode campuran,eliminasi,dan substitusi 

Peneliti : jadi kamu telah merencakanya dalam menyelesaikan soal tersebut? 

FI1 :  iya 

 

Peneliti : hmm, apakah kamu menggunakan solusi atau metode yang sama seperti 

nomor 1 dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

FI1 : iya kak sama 

Peneliti : menggunakan metode apa saja? 

FI1  : campuran, substitusi, dan eliminasi 

Peneliti : selain 3 metode yang kamu kerjakan, ada metode lain? 

FI1 : setahu saya tidak kak 

 

Jadi berdasarkan hasil jawaban dan wawancara secara umum FI1 pada soal 

nomor 1 dan 2 telah merencanakan penyelesaiaan soal dengan baik yakni terlihat 

bahwa pada masing-masing soal FI1 telah memisalkan dengan variabel a, b dan c 

dalam proses penyelesaiannya. Selain itu FI1 telah menuliskan metode atau cara yang 

akan digunakan dalam proses penyelesaian untuk mencari himpunan penyelesaian 

pada setiap soal.  
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c. Melaksanakan Penyelesaian Masalah 

Setelah membuat rencana penyelesaian soal, langkah selanjutnya ialah 

melaksanakan rencana tersebut yakni menyelesaikannya. Pada soal nomor 1, subjek 

FI1 terlihat bahwa telah melaksanakan penyelesaian soal dengan baik dengan 

memberikan beberapa solusi atau metode penyelesaian diantaranya terlihat pada 

gambar 4.25, gambar 4.26 dan gambar 4.27. 

 
Gambar 4.25 Jawaban Subjek FI1 Soal No. 1 Solusi 1 

Solusi 1 
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                        Gambar 4.26           Gambar 4.27 

      Jawaban Subjek FI1 Soal  No. 1 Solusi 2     Jawaban Subjek FI1 Soal  No. 1 Solusi 3 

Berdasarkan jawaban diatas, FI1 telah melaksanakan rencana penyelesaian soal 

dengan baik yaitu menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dengan 

menggunakan beberapa cara penyelesaian yaitu dengan menggunakan metode 

gabungan/campuran, substitusi, dan metode eliminasi. Pada solusi pertama FI1 

Solusi 1 

Solusi 2 
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menggunakan metode gabungan/campuran yaitu dengan mensubstitusi persamaan 3 

ke persamaan 1 sehingga diperoleh persamaan baru yaitu persamaan 4, lalu 

mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 sehingga diperoleh persamaan baru 

yaitu persamaan 5, kemudian  mengeliminasi variabel b persamaan 5 dan 4 untuk 

memperoleh nilai variabel c dan kemudian mensubstitusikan nilai variabel c ke 

persamaan 3 untuk memperoleh nilai variabel a. Selanjutnya untuk memperoleh nilai 

variabel b subjek mensubstitusikan nilai variabel a dan c ke persamaan 1. Dalam hal 

ini FI1 telah menjawab dan menyelesaikan solusinya dengan perhitungan yang tepat.  

Pada solusi ke-2 yaitu FI1 menggunakan metode substitusi yaitu 

mensubstitusikan persamaan 3 ke 1 diperoleh persamaan baru yaitu persamaan 4, lalu 

mensubstitusikan persamaan 3 ke 2 diperoleh persamaan 5, selanjutnya FI1 

mensubstitusi persamaan 4 ke 5 untuk memperoleh nilai variabel c, kemudian 

substitusi nilai variabel c ke persamaan 3 dan diperoleh nilai variabel a. Untuk nilai 

variabel b FI1 mensubstitusikan nilai variabel a dan c ke persamaan 1. nilai variabel 

a, b, dan c diperoleh dengan perhitungan yang sudah tepat.  

Pada solusi ketiga yaitu FI1 menggunakan metode eliminasi yaitu FI1 telah 

mengeliminasi persamaan 1 dan 3 diperoleh persamaan 4, kemudian mengeliminasi 

persamaan 2 dan 3 diperoleh persamaan 5, lalu FI1 mengeliminasi persamaan 5 dan 4 

untuk memperoleh nilai variabel c. Selanjutnya FI1 mengeliminasi persamaan 4 dan 5 

kembali untuk memperoleh nilai variabel b. FI kemudian mengeliminasi persamaan 1 

dan  2 diperoleh persamaan baru yaitu persamaan 6 selanjutnya mengeliminasi 

persamaan 3 dan 6 untuk memperoleh nilai variabel a. Pada solusi ini, FI1 telah 
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melaksanakan solusinya dengan perhitungan yang tepat namun masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan langkah-langkah penyelesaiannya. 

Selanjutnya untuk soal nomor 2, seperti halnya pada soal nomor 1 subjek FI1 pun 

menyelesaikan soalnya dengan baik dengan memberikan beberapa solusi dengan 

perhitungan matematika yang tepat seperti terlihat pada gambar 4.28, gambar 4.29 

dan gambar 4.30 

 
Gambar 4.28 Jawaban Subjek FI1 Soal No. 2 Solusi 1 

Solusi 1 
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Gambar 4.29     Gambar 4.30 

Jawaban Subjek FI1 Soal No. 2 Solusi 2  Jawaban Subjek FI1 Soal No. 2 Solusi 3 

 

Berdasarkan jawaban diatas, FI1 telah melaksanakan rencana penyelesaian soal 

dengan baik yaitu menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dengan 

menggunakan beberapa cara penyelesaian yaitu dengan menggunakan metode 

gabungan/campuran, substitusi, dan metode eliminasi. Pada solusi pertama FI1 

Solusi 2 
Solusi 3 
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menggunakan metode gabungan/campuran yaitu dengan mensubstitusi persamaan 3 

ke persamaan 1 sehingga diperoleh persamaan baru yaitu persamaan 4, lalu 

mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 sehingga diperoleh persamaan baru 

yaitu persamaan 5, kemudian  mengeliminasi variabel c persamaan 5 dan 4 untuk 

memperoleh nilai variabel a yaitu FI1 menuliskannya sebagai persamaan 6 dan 

kemudian mensubstitusikan persamaan 6 ke persamaan 4 untuk memperoleh nilai 

variabel c yang disebut FI1 sebagai persamaan 7. Selanjutnya untuk memperoleh nilai 

variabel b subjek mensubstitusikan persamaan 6 dan 7 ke persamaan 1. Dalam hal ini 

FI1 telah menjawab dan menyelesaikan solusinya dengan perhitungan yang tepat.  

Pada solusi ke-2 yaitu FI1 menggunakan metode substitusi yaitu 

mensubstitusikan persamaan 3 ke 1 diperoleh persamaan baru yaitu persamaan 4, lalu 

mensubstitusikan persamaan 3 ke 2 diperoleh persamaan 5, selanjutnya FI1 

mensubstitusi persamaan 4 ke 5 untuk memperoleh nilai variabel a yang FI1 sebut 

sebagai persamaan 6, kemudian substitusi persamaan 6 yaitu nilai variabel a ke 

persamaan 4 dan diperoleh persamaan 7 yaitu nilai variabel c. Untuk nilai variabel b 

FI1 mensubstitusikan nilai variabel a dan c ke persamaan 1. nilai variabel a, b, dan c 

diperoleh dengan perhitungan yang sudah tepat.  

Pada solusi ketiga yaitu FI1 menggunakan metode eliminasi yaitu FI1 telah 

mengeliminasi persamaan 1 dan 2 diperoleh persamaan 4, kemudian mengeliminasi 

persamaan 1 dan 3 diperoleh persamaan 5, lalu FI1 mengeliminasi persamaan 5 dan 4 

untuk memperoleh persamaan 6 yaitu nilai variabel c. Selanjutnya FI1 mengeliminasi 

persamaan 1 dan 6 dan didapat persamaan 7. FI kemudian mengeliminasi persamaan 
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7 dan  3 untuk memperoleh nilai variabel a. Selanjutnya mengeliminasi persamaan 4 

dan 5 untuk memperoleh nilai variabel b. Pada solusi ini, FI1 telah melaksanakan 

solusinya dengan perhitungan dan langkah yang namun masih terdapat kekurangan 

dalam penulisan langkah-langkah penyelesaiannya. 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara peneliti dengan subjek FI1 mengenai 

tahap melaksanakan penyelesaian masalah berikut: 

Peneliti : selanjutnya apakah solusi yang kamu berikan dalam mencari himpunan 

penyelesaiaanya? 

FI1 : dengan metode campuran yang didapat a yaitu 1 Miliar, b = 750 juta, dan c = 

500 juta. Sama juga hasilnya dengan metode substitusi dan eliminasi kak 

hasilnya segitu juga. 

Peneliti : apakah ada solusi lain dalam menentukan himpunan penyelesaiannya? 

FI1 : tidak ada kak yang saya tau baru itu kak 

 

Peneliti : hmm, apakah kamu menggunakan solusi atau metode yang sama seperti 

nomor 1 dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

FI1 : iya kak sama 

Peneliti : menggunakan metode apa saja? 

FI1  : campuran, substitusi, dan eliminasi 

Peneliti : selain 3 metode yang kamu kerjakan, ada metode lain? 

FI1 : setahu saya tidak kak 

 

Jadi berdasarkan jawaban dan wawancara subjek FI1 untuk soal 1 dan 2, dapat 

disimpulkan bahwa FI1 telah melaksanakan penyelesaian soal dengan baik dan tepat 

perhitungan dan hasil yang diperolehnya sudah benar namun masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan langkah-langkah penyelesaiannya.  

d. Memeriksa Kembali Jawaban 

Setelah melakukan ketiga tahap dalam menyelesaikan masalah, selanjutnya tahap 

terakhir yaitu memeriksa kembali jawaban. Pada soal nomor 1 dan 2 subjek FI1 telah 

memeriksa kembali jawabannya yang diperoleh dengan memeriksa perhitungannya 



111 
 

dan mengembalikan jawaban pada soal atau persamaan seperti terlihat pada gambar 

4.31 dan gambar 4.32 

  
         Gambar 4.31     Gambar 4.32 

         Jawaban Subjek FI1 Soal  No. 1  Jawaban Subjek FI1 Soal  No. 2 

Hal ini sejalan dengan petikan wawancara peneliti dengan subjek FI1 mengenai 

tahap memeriksa kembali jawaban berikut: 

Peneliti : setelah kamu menemukan hasil, apakah kamu periksa kembali hasilnya? 

FI1 : iya 

Peneliti : apa yang kamu periksa? 

FI1 : jawabanya kak 

Peneliti : proses perhitungannya kamu periksa? 

FI1 : iya 

Peneliti : baiklah, apakah kamu membuat kesimpulan pada setiap penyelesaiannya? 

FI1 : iya buat kak 

Peneliti : kamu yakin dengan jawaban yang kamu dapatkan? 

FI1 : iya yakin kak 

 

Peneliti : untuk soal nomor 2, apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu? 

FI1 : iya kak sudah 

Peneliti : baiklah, hmm apakah kamu membuat kesimpulan dari setiap penyelesaiannya? 

FI1 : dibuat kak 

Peneliti : apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu? 

FI1 : sudah kak yakin. 

Berdasarkan petikan wawancara diatas terlihat bahwa FI1 telah memeriksa 

jawaban dengan baik, karena telah memeriksa perhitungannya dan memberikan 

kesimpulan yang dikembalikan kepada pertanyaan pada soal.  

Jadi berdasarkan jawaban dan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 

subjek FI1 telah memeriksa jawaban dengan baik karena FI1 sudah memeriksa 

jawaban yang diperoleh dengan memeriksa perhitungannya dan mengembalikan 

jawaban pada soal atau persamaan. 
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Jadi secara keseluruhan hasil lembar jawaban tes yang dikerjakan terhadap 

FI1 pada soal no. 1 dan no. 2 memiliki kecocokan dengan hasil wawancara yakni 

secara umum FI1 sudah dapat memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

melaksanakan penyelesaian dan memeriksa kembali dengan baik dan benar. Namun 

masih terdapat kekeliruan penulisan dan masih kurang lengkap proses 

penyelesaiannya. 

Berdasarkan deskripsi data hasil lembar soal pemecahan masalah pada materi 

sistem persamaan linear tiga variabel dan data hasil wawancara tampak bahwa FI1 

hanya memenuhi indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan dan fleksibilitas karna FI1 

lebih dari satu strategi penyelesaian masalah namun FI1 tidak mengemukakan ide 

atau gagasan baru dalam menyelesaikan masalah yang artinya FI1 juga tidak 

memenuhi indikator kebaruan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa FI1 berada pada 

tingkat 3 berpikir kreatif yaitu kreatif. 

4. Subjek FI2 

a. Memahami Masalah 

Pada langkah ini siswa dituntut untuk memahami masalah yang dihadapi 

sebelum menyelesaikannya. Pada soal no 1 subjek FI2 telah memahami soal atau 

permasalahan dengan baik seperti yang terlihat pada gambar 4.33 

 
Gambar 4.33 Jawaban Subjek FI2 Soal No. 1  
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Pada gambar 4.33 terlihat bahwa FI2 telah memahami masalah yang diberikan 

dengan baik. Hal ini tampak FI2 telah menuliskan informasi yang diketahui, apa yang 

ditanya dan menyatakan atau menuliskan informasi pada soal dengan lebih 

operasional dan sederhana sehingga mudah dipahami. Dalam menuliskan jawaban 

pada tahap memahami masalah FI2 sudah sistematis atau terurut. 

 
Gambar 4.34 Jawaban Subjek FI2 Soal No. 2  

Pada soal no 2 subjek FI2 juga telah memahami soal atau permasalahan dengan 

baik seperti yang terlihat pada jawaban yang diberikan pada gambar 4.34. 

Pada gambar 4.34 terlihat bahwa FI2 telah memahami masalah yang diberikan 

dengan baik. Hal ini tampak FI2 telah menuliskan informasi yang diketahui, apa yang 

ditanya dan menyatakan atau menuliskan informasi pada soal dengan lebih 

operasional dan sederhana sehingga mudah dipahami. Dalam menuliskan jawaban 

pada tahap memahami masalah FI2 sudah sistematis atau terurut. 

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara peneliti dengan FI2 mengenai tahap 

memahami masalah berikut: 

Peneliti                : oke sekarang kamu baca soal nomor 1 terlebih dahulu. 

FI2   : sudah kak 

Peneliti  : setelah membaca soal, apa yang kamu pikirkan tentang soal   tersebut? 

FI2   : ada perusahaan perumahan yang meminjam uang di tiga bank kak 

Peneliti : kamu pernah ngerjain soal seperti ini sebelumnya? 

FI2 : tidak kak 

Peneliti : tapi kamu bisakan mengerjakannya? 

FI2  : InsyaAllah bisa kok kak 
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Peneliti  : apa informasi yang kamu ketahui dari soal tersebut? 

FI2 : kan ada tiga bank yang dipinjam uangnya total uang yang dipinjam Rp. 

2.250.000.000 , terus dari tiga bank itu masing-masing mempunyai bunga bank 

1 = 5% , bank 2 = 6% , bank 3 = 7% lalu uang yang dipinjam dengan bunga 5% 

itu 2 kalilipat uang yang dipinjam dengan bunga 7% kak 

Peneliti : oke kemudian apa yang ditanya dari soal tersebut? 

FI2 : kalo yang a itu berapa pinjaman perusahan tersebut kalo bunga tahunan yang 

harus dibayar Rp. 130 juta dan yang b itu cari pake metode lainnya kak 

 

 

Peneliti : oke selanjutnya untuk nomor 2, coba jelaskan apa yang kamu pikirkan terkait 

soal tersebut? 

FI2 : kalo soal nomor 2 itu ada 3 larutan glukosa yang dicampur dengan konsentrasi 

yang berbeda-beda untuk menghasilkan 10 L larutan glukosa dengan 

konsentrasi 38%. 

Peneliti : kemudian apalagi? 

FI2 : volume larutan 30% yang dipakai itu 1 L lebih besar daripada 2 kali larutan 

20% kak 

Peneliti : nah apa yang kamu ketahui terkait soal tersebut? 

FI2 : saya misalkan larutan 1 dengan konsentrasi 20% itu x, kalo y itu yang larutan 

konsentrasi 30%, larutan konsentrasi 45% itu z. 

Peneliti : oke, kamu pahamkan dengan apa yang diketahu dari soal tersebut? 

FI2 : iya kak 

Peneliti : apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

FI2 : berapa volume masing-masing larutan yang digunakan dan cari dengan 

berbagai metode yang diketahui. 

 

Jadi, berdasarkan jawaban dan wawancara subjek FI2 dalam menyelesaikan soal 

dapat disimpulkan bahwa FI2 telah memahami masalah yang diberikan dengan baik 

yakni telah menuliskan informasi-informasi yang diperoleh dari soal dengan lebih 

operasional dan sederhana sehingga mudah dipahami. Dalam menuliskan jawaban 

pada tahap memahami masalah FI2 sudah sistematis atau terurut sehingga terlihat 

bahwa FI2 fasih dalam memahami soal. 

b. Membuat Rencana Untuk Menyelesaikan Masalah 

Setelah memahami masalah dengan baik, fase selanjutnya siswa dituntut untuk 

membuat suatu perencanaan sebelum menyelesaikannya berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari memahami masalah. Pada fase ini juga dituntut keterampilan dan 
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pemahaman tentang berbagai strategi pemecahan masalah dan kemudian 

merumuskan langkah-langkah atau prosedur penyelesaian masalah. Rencana yang 

dirumuskan oleh subjek menentukan penyelesaian yang akan dilaksanakan dalam 

memecahkan masalah yang diberikan. 

Pada soal nomor 1 terlihat bahwa subjek FI2 telah merencanakan suatu 

penyelesaian dengan baik seperti yang terlihat pada gambar 4.35 

 
 

Gambar 4.35 Jawaban Subjek FI2 Soal No. 1 

Dari jawaban FI2 diatas terlihat bahwa FI2 telah merencanakan penyelesaian soal 

dengan baik yakni terlihat FI2 telah memisalkan variabel x, y, dan z untuk 

permasalahan pada nomor 1, sehingga nantinya akan mempermudah dalam 

penyelesaian masalah, selain itu FI2 telah menghubungkan informasi yang diperoleh 

dengan solusi yang diharapkan dari pertanyaan yang ada. FI2 telah merencanakan 

untuk memilih strategi penyelesaian dengan menuliskan metode gabungan atau 

campuran (substitusi-eliminasi) sebelum menyelesaikan soal tersebut. 

Pada soal nomor 2 terlihat bahwa subjek FI2 telah merencanakan suatu 

penyelesaian dengan baik seperti yang terlihat pada gambar 4.36 
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Gambar 4.36 Jawaban Subjek FI2 Soal No. 2  

Dari jawaban FI2 diatas terlihat bahwa FI2 telah merencanakan penyelesaian soal 

dengan baik yakni terlihat FI2 telah memisalkan variabel x, y, dan z untuk 

permasalahan pada nomor 2, sehingga nantinya akan mempermudah penyelesaian 

selanjutnya, selain itu FI2 telah menghubungkan informasi yang diperoleh dengan 

solusi yang diharapkan dari pertanyaan yang ada. FI2 telah merencanakan untuk 

memilih strategi penyelesaian dengan menuliskan metode gabungan/campuran 

(substitusi-eliminasi) sebelum menyelesaikan soal tersebut. 

Jadi secara umum FI2 pada soal nomor 1 dan 2 telah merencanakan 

penyelesaiaan soal dengan baik yakni terlihat bahwa pada masing-masing soal FI2 
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telah memisalkan dengan variabel x, y, dan z dalam proses penyelesaiannya. Selain 

itu FI2 secara umum telah menuliskan metode atau cara yang akan digunakan dalam 

proses penyelesaian untuk mencari himpunan penyelesaian pada setiap soal hanya 

saja pada soal nomor 2 yang b FI2 tidak menuliskan dengan metode apa dia 

menyelesaikannya.  

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara peneliti dengan FI2 mengenai tahap 

membuat rencana untuk menyelesaikan masalah berikut: 

 

Peneliti : kemudian apakah kamu merencanakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

FI2 : iya kak, saya menggunakan metode campuran, substitusi, dan eliminasi untuk 

menyelesaikannya 

Peneliti : jadi kamu telah merencakanya dalam menyelesaikan soal tersebut? 

FI2 :  iya 

 

Peneliti : hmm, apakah kamu menggunakan solusi atau metode yang sama seperti 

nomor 1 dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

FI2 : iya kak sama, cuma saya yang metode eliminasi tidak sempat buat kak 

waktunya kurang hehe 

Peneliti : nah kenapa pada jawaban kamu yang b itu kamu tidak menuliskan dengan 

metode apa kmu menyelesaikannya? 

FI2             : nah itu kak mau cepat-cepat jadi lupa nulis hehe 

Berdasarkan petikan wawancara di atas tampak bahwa pada soal no 1 dan no. 2 

FI2 telah membuat rencana untuk menyelesaikan masalah dengan baik pada masing-

masing soal dibuktikan dengan FI2 menuliskan metode atau cara yang akan 

digunakan pada proses penyelesaiannya hanya saja pada soal no.2 yang b FI2 tidak 

menuliskan dengan metode apa ia menyelesaikannya.  

c. Melaksanakan Penyelesaian Masalah 

Setelah membuat rencana penyelesaian soal, langkah selanjutnya ialah 

melaksanakan rencana tersebut yakni menyelesaikannya. Pada soal nomor 1, subjek 
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FI2 terlihat bahwa telah melaksanakan penyelesaian soal dengan baik dengan 

memberikan beberapa solusi atau metode penyelesaian diantaranya terlihat pada 

gambar 4.37, gambar 4.38 dan gambar 4.39 

 
Gambar 4.37 Jawaban Subjek FI2 Soal No. 1 Solusi 1 

Solusi 1 
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Gambar 4.38 Jawaban Subjek FI2 Soal No. 1 Solusi 2 

 
Gambar 4.39 Jawaban Subjek FI2 Soal No.1 Solusi 3 

Solusi 2 

Solusi 3 
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Berdasarkan jawaban diatas, FI2 telah melaksanakan rencana penyelesaian soal 

dengan baik yaitu menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dengan 

menggunakan beberapa cara penyelesaian yaitu dengan menggunakan metode 

gabungan/campuran, substitusi, dan metode eliminasi. Pada solusi pertama FI2 

menggunakan metode gabungan/campuran yaitu dengan mengeliminasi variabel x 

pada persamaan 2 dan 3 diperoleh persamaan 4, lalu mengeliminasi variabel x pada 

persamaan 1 dan 2 diperoleh persamaan 5. Kemudian mensubstitusi persamaan 5 ke 

persamaan 4 diperoleh persamaan 6 yaitu nilai variabel z. Selanjutnya FI2 

mensubstitusi nilai variabel z ke persamaan 3 diperoleh nilai variabel x. Kemudian 

diperoleh nilai variabel y dengan mensubstitusi nilai variabel z dan x ke persamaan 3. 

Dalam hal ini FI2 telah menjawab dan menyelesaikan solusinya dengan perhitungan 

yang tepat.  

Pada solusi ke-2 yaitu FI2 menggunakan metode substitusi yaitu 

mensubstitusikan persamaan 3 ke 1 diperoleh persamaan baru yaitu persamaan 4, lalu 

mensubstitusikan persamaan 3 ke 2 diperoleh persamaan 5, selanjutnya FI2 

mensubstitusi persamaan 4 ke 5 untuk memperoleh nilai variabel z, kemudian 

substitusi nilai variabel z ke persamaan 4 dan diperoleh nilai variabel y. Untuk nilai 

variabel x FI2 mensubstitusikan nilai variabel z ke persamaan 3. nilai variabel x, y, 

dan z diperoleh dengan perhitungan yang sudah tepat.  

Pada solusi ketiga yaitu FI2 menggunakan metode eliminasi yaitu FI2 telah 

mengeliminasi persamaan 1 dan 2 diperoleh persamaan 4, kemudian mengeliminasi 

persamaan 2 dan 3 diperoleh persamaan 5, lalu FI2 mengeliminasi persamaan 4 dan 5 
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untuk memperoleh nilai variabel z yaitu persamaan 6. Selanjutnya FI2 mengeliminasi 

variabel z pada persamaan 4 dan 6 untuk memperoleh nilai variabel y. FI2 kemudian 

mengeliminasi variabel z pada persamaan 3 dan 6 diperoleh nilai variabel x. Pada 

solusi ini, FI2 telah melaksanakan solusinya dengan perhitungan dan langkah yang 

tepat. 

Selanjutnya untuk soal nomor 2, seperti halnya pada soal nomor 1 subjek FI2 pun 

menyelesaikan soalnya dengan baik dengan memberikan beberapa solusi dengan 

perhitungan matematika yang tepat seperti terlihat pada gambar 4.40 dan gambar 4.41 

 
Gambar 4.40 Jawaban Subjek FI2 Soal No. 2 Solusi 1 

Solusi 1 



122 
 

 
Gambar 4.41 Jawaban Subjek FI2 Soal No. 2 Solusi 2 

Berdasarkan jawaban diatas, FI2 telah melaksanakan rencana penyelesaian soal 

dengan baik yaitu menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dengan 

menggunakan beberapa cara penyelesaian yaitu dengan menggunakan metode 

gabungan/campuran dan substitusi. Pada solusi pertama FI2 menggunakan metode 

gabungan/campuran yaitu dengan mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 2 

sehingga diperoleh persamaan baru yaitu persamaan 4, lalu mensubstitusikan 

persamaan 3 ke persamaan 1 sehingga diperoleh persamaan baru yaitu persamaan 5, 

kemudian  mengeliminasi variabel z pada persamaan 5 dan 4 untuk memperoleh nilai 

variabel x yaitu FI2 menuliskannya sebagai persamaan 6 dan kemudian 

Solusi 2 
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mensubstitusikan nilai variabel x ke persamaan 4 untuk memperoleh nilai variabel z 

yang disebut FI2 sebagai persamaan 7. Selanjutnya untuk memperoleh nilai variabel 

y subjek mensubstitusikan nilai variabel x dan z ke persamaan 1. Dalam hal ini FI2 

telah menjawab dan menyelesaikan solusinya dengan perhitungan yang tepat namun 

masih terdapat kekurangan dalam penulisan langkah penyelesaiannya.  

Pada solusi ke-2 yaitu FI2 menggunakan metode substitusi yaitu 

mensubstitusikan persamaan 3 ke 2 diperoleh persamaan baru yaitu persamaan 4, lalu 

mensubstitusikan persamaan 3 ke 1 diperoleh persamaan 5, selanjutnya FI2 

mensubstitusi persamaan 4 ke 5 untuk memperoleh nilai variabel x yang FI2 sebut 

sebagai persamaan 6, kemudian substitusi nilai variabel x ke persamaan 4 dan 

diperoleh nilai variabel z. Untuk nilai variabel y FI2 mensubstitusikan nilai variabel x 

dan z ke persamaan 1. nilai variabel x, y, dan z diperoleh dengan perhitungan yang 

sudah tepat.  

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara peneliti dengan subjek FI2 mengenai 

tahap melaksanakan penyelesaian masalah berikut: 

Peneliti : dalam menyelesaikan soal tersebut apa yang pertama kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

FI2 : dengan memisalkan bank 1 x, bank 2 y,bank 3 z, dan membuat model 

matematikanya kak 

Peneliti : selanjutnya apakah solusi yang kamu berikan dalam mencari himpunan 

penyelesaiaanya? 

FI2 : dengan metode gabungan yang didapat a yaitu 1 Miliar, b = 750 juta, dan c = 

500 juta. Sama juga hasilnya dengan metode eliminasi kak hasilnya segitu juga. 

Peneliti : apakah ada solusi lain dalam menentukan himpunan penyelesaiannya? 

FI2 : tidak kak setahu saya kalo SPLTV itu cuma gabungan, substitusi sama 

eliminasi 

Peneliti : jadi tidak ada solusi lain, selain yang kamu tuliskan? 

FI2 : setahu saya baru itu kak 

 

Peneliti : hmm, apakah kamu menggunakan solusi atau metode yang sama seperti 
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nomor 1 dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

FI2 : iya kak sama, cuma saya yang metode eliminasi tidak sempat buat kak 

waktunya kurang hehe 

Peneliti : nah kenapa pada jawaban kamu yang b itu kamu tidak menuliskan dengan 

metode apa kmu menyelesaikannya? 

FI2 : nah itu kak mau cepat-cepat jadi lupa nulis hehe  

Peneliti : oke tidak apa-apa, hmm selain 3 metode yang kamu ketahui apakah ada 

metode lain? 

FI2 : setahu saya tidak kak 

Berdasarkan petikan wawancara di atas ini pada soal no. 1 dan no. 2 penyelesaian 

yang dilakukan oleh FI2 telah melaksanakan rencana penyelesaian soal dengan baik 

dan sesuai alur penyelesaiannya dan menyelesaikan atau mencari himpunan 

penyelesaian dengan menggunakan beberapa cara penyelesaian yaitu dengan 

menggunakan metode gabungan/campuran dan metode eliminasi, dan substitusi 

namun pada penyelesaian no. 2 FI2 hanya menyelesaikan dengan gabungan dan 

susbstitusi sedangkan eliminasi tidak sempat mengerjakannya.  

Jadi berdasarkan jawaban dan wawancara FI2 untuk soal 1 dan 2, dapat 

disimpulkan bahwa FI2 telah melaksanakan penyelesaian soal dengan baik dan tepat 

perhitungan dan hasil yang diperolehnya sudah benar sehingga terlihat kefasihan dan 

fleksibilitasnya dalam melaksanakan penyelesaian masalah.  

d. Memeriksa Kembali Jawaban 

Setelah melakukan ketiga tahap dalam menyelesaikan masalah, selanjutnya tahap 

terakhir yaitu memeriksa kembali jawaban. Pada soal nomor 1 subjek FD2 hanya 

memeriksa kembali jawabannya berdasarkan perhitungan dan mengembalikan 

jawaban ke soal hanya pada no.1 yang a kemudian selanjutnya hanya perhitungannya 

saja dan no. 2 FI2 hanya memeriksa kembali jawabannya berdasarkan perhitungan 
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namun tidak secara keseluruhan seperti terlihat pada kesimpulan akhir jawaban pada 

gambar 4.42, gambar 4.43 gambar 4.44, dan gambar 4.45 

 
Gambar 4.42 Jawaban Subjek FI2 Soal No. 1 a 

            
                                 Gambar 4.43                        Gambar 4.43 

    Jawaban Subjek FI2 Soal  No. 1 b                   Jawaban Subjek FI2 Soal  No. 1 c 

 
Gambar 4.45 Jawaban Subjek FI2 Soal No. 2 

Dari kesimpulannya terlihat pada gambar 4.42, gambar 4.43, dan gambar 4.44 

bahwa FI2 pada soal nomor 1 tidak memeriksa jawaban dengan teliti, karena hanya 

memeriksa kembali jawabannya berdasarkan perhitungan dan mengembalikan 

jawaban ke soal hanya pada no.1 yang a kemudian selanjutnya hanya perhitungannya 

saja. Sedangkan no. 2 FI2  pada gambar 4.45 hanya memeriksa kembali jawaban 

berdasarkan perhitungannya saja dan tidak mengembalikan jawaban yang diperoleh 

dengan persamaan yang didapatdari soal. Karena sebaiknya dalam kesimpulan dari 

variabel x,y dan z yang diperoleh sebaiknya dikembalikan kepada salah satu 

persamaan untuk diuji kebenarannya yaitu dengan cara memasukkan nilai x, y dan z 

ke persamaan, jika jawaban yang diperoleh benar maka peyelesaiannya juga benar 

dan seterusnya.  
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Hal ini sesuai dengan petikan wawancara peneliti dengan subjek FI2 mengenai 

tahap memeriksa kembali jawaban berikut: 

Peneliti : oke, dari keseluruhan jawaban nomor 1 apakah kamu periksa kembali? 

FI2 : iya 

Peneliti : apa yang kamu periksa? 

FI2 : perhitungannya kak, tapi sekali lewat aja. 

Peneliti : baiklah, apakah kamu membuat kesimpulan pada setiap penyelesaiannya? 

FI2 : iya buat kak 

Peneliti : udah yakin dengan jawaban kamu? 

FI2 : iya yakin kak 

 

Peneliti : kamu sudah periksa keseluruhan jawabanmu pada no. 2? 

FD2 : sudah kak perhitungannya sekali lewat hehe 

Peneliti : apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu? 

FI2             : sudah kak yakin. 

 

Jadi berdasarkan jawaban dan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 

subjek FI2 belum secara keseluruhan memeriksa jawaban dengan cukup baik karena 

FI2 pada soal nomor 1 memeriksa jawaban berdasarkan perhitungan dan jawaban 

namun memberikan kesimpulan yang dikembalikan kepada pertanyaan pada soal 

hanya terdapat pada jawaban 1 bagian a selanjutnya. Kemudian pada soal nomor 2 

FD1 tidak memeriksa yang diperoleh dengan mengembalikan jawaban pada soal atau 

persamaan yang diperoleh namun hanya memeriksa perhitungannya saja dan belum 

memberikan kesimpulan yang dikembalikan kepada pertanyaan pada soal. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek FI2 belum secara keseluruhan 

memeriksa jawaban dengan baik karena FI2 tidak memeriksa jawaban yang diperoleh 

dengan mengembalikan jawaban pada soal atau persamaan yang diperoleh namun 

hanya memeriksa perhitungannya saja dan belum memberikan kesimpulan yang 

dikembalikan kepada pertanyaan pada soal. 
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Jadi secara keseluruhan terhadap hasil lembar jawaban tes yang dikerjakan FI2 

pada soal no. 1 dan no. 2 memiliki kecocokan dengan hasil wawancara yakni secara 

umum FI2 sudah dapat memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

melaksanakan penyelesaian dan memeriksa kembali dengan baik dan benar namun 

FI2 tidak mengembalikan jawaban yang diperoleh dengan persamaan yang didapat 

dari soal, masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan masih kurang lengkap 

proses penyelesaiannya. 

Berdasarkan deskripsi data hasil lembar soal pemecahan masalah pada materi 

sistem persamaan linear tiga variabel dan data hasil wawancara tampak bahwa FI2 

hanya memenuhi indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan dan fleksibilitas karna FI2 

lebih dari satu strategi penyelesaian masalah namun FI2 tidak mengemukakan ide 

atau gagasan baru dalam menyelesaikan masalah yang artinya FI2 juga tidak 

memenuhi indikator kebaruan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa FI2 berada pada 

tingkat 3 berpikir kreatif yaitu kreatif. 

Berdasarkan deskrispi data hasil lembar soal pemecahan masalah pada materi 

sistem persamaan linear tiga variabel dan data hasil wawancara dapat diketahui 

tingkat berpikir kreatif masing-masing subjek penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya dan kembali disajikan dalam bentuk tabel 4.2 

Tabel 4.2 tingkat berpikir kreatif subjek penelitian 

Subjek 

Penelitian 

Indikator Berpikir Kreatif Yang Terpenuhi Tingkat Berpikir 

Kreatif Kefasihan Fleksibilitas Kebaruan 

FD1 - - - 0 (tidak kreatif) 

FD2 - - - 0 (tidak kreatif) 

FI1   - 3 (kreatif) 

FI2   - 3 (kreatif) 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari teknik mengerjakan soal pemecahan 

masalah dan melakukan wawancara bersama subjek penelitian dapat dilihat 

keterhubungannya pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 kesesuaian Data yang diperoleh dari Teknik Mengerjakan Soal Pemecahan Masalah  dengan 

Teknik Wawancara 

Subjek 

penelit-

ian 

Tahap 

Penyelesaian 

Masalah 

Teknik Mengerjakan Soal 

Pemecahan Masalah 

Teknik Wawancara Ketera-

ngan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

FD1 

 

Memahami 

Masalah 

Telah memahami masalah 

dengan baik namun masih 

terdapat kekurangan, 

penggunaan kata yang 

belum sederhana dan 

belum lengkap serta 

membuat penyelesaian 

masalah belum sistematis. 

Telah memahami soal dengan 

baik namun belum sepenuhnya 

sehingga menyebabkan jawaban 

yang diberikan terdapat 

kekurangan dan belum 

sistematis. Selain itu dalam 

menuliskan diketahui dan 

ditanya berdasarkan soal belum 

menggunakan kalimat yang 

sederhana dan belum lengkap.  

Sesuai 

Membuat 

rencana untuk 

menyelesaika

n masalah 

Telah membuat rencana 

penyelesaian masalah 

dengan cukup baik, yakni 

telah merencanankan 

untuk menyelesaikan soal 

dengan menuliskan metode 

yang akan digunakan 

untuk proses penyelesaian 

namun tidak pada semua 

jawaban. 

Telah membuat rencana 

penyelesaian masalah dengan 

cukup baik, yakni telah 

merencanankan untuk 

menyelesaikan soal dengan 

menuliskan metode yang akan 

digunakan untuk proses 

penyelesaian namun tidak pada 

semua jawaban. 

Sesuai 

Melaksanan 

penyelesaian 

masalah 

Telah melaksanakan 

penyelesaian soal dengan 

cukup baik karena masih 

ada jawaban yang kurang 

tepat perhitungan sehingga 

tidak menyelesaikan soal 

sampai selesai dengan 

benar. 

Telah melaksanakan 

penyelesaian soal dengan cukup 

baik karena masih ada jawaban 

yang kurang tepat perhitungan 

sehingga tidak menyelesaikan 

soal sampai selesai dengan 

benar. 

Sesuai  

    

 

 

 

 

 

 

Memeriksa 

kembali 

jawaban 

 

 

 

Belum secara keseluruhan 

memeriksa jawaban 

dengan cukup baik karena 

hanya memeriksa 

perhitungannya tanpa 

memeriksa langkah-. 

Belum secara keseluruhan 

memeriksa jawaban dengan 

cukup baik karena hanya 

memeriksa perhitungannya 

tanpa memeriksa langkah-

langkah dalam menyelesaikan  

 

 

 

Sesuai 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

 
 langkah dalam 

menyelesaikan masalah 

masalah. 
 

 

Memahami 

Masalah 

Telah memahami masalah 

dengan baik namun belum 

sepenuhnya sehingga 

menyebabkan jawaban 

yang diberikan terdapat 

kekurangan dan belum 

sistematis. 

Telah memahami masalah 

dengan baik namun belum 

sepenuhnya sehingga 

menyebabkan jawaban yang 

diberikan terdapat kekurangan 

dan belum sistematis. 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

FD2 

Membuat 

rencana untuk 

menyelesaika

n masalah 

Telah membuat rencana 

penyelesaian masalah 

dengan cukup baik, yakni 

telah menyeesaikan 

dengan dua metode hanya 

saja  tidak menuliskan 

metodenya dalam 

menyelesaikan soal.  

Telah membuat rencana 

penyelesaian masalah dengan 

cukup baik, yakni telah 

menyeesaikan dengan dua 

metode hanya saja  tidak 

menuliskan metodenya dalam 

menyelesaikan soal. 

Sesuai 

 Melaksanan 

penyelesaian 

masalah 

Telah melaksanakan 

penyelesaian soal dengan 

cukup baik karena masih 

ada jawaban yang kurang 

tepat perhitungan sehingga 

tidak menyelesaikan soal 

sampai selesai dengan 

benar. 

Telah melaksanakan 

penyelesaian soal dengan cukup 

baik karena masih ada jawaban 

yang kurang tepat perhitungan 

sehingga tidak menyelesaikan 

soal sampai selesai dengan 

benar. 

Sesuai  

Memeriksa 

kembali 

jawaban 

Belum secara keseluruhan 

memeriksa jawaban 

dengan baik karena hanya 

memeriksa perhitungannya 

tanpa memeriksa langkah-

langkah dalam 

menyelesaikan masalah. 

Belum secara keseluruhan 

memeriksa jawaban dengan baik 

karena hanya memeriksa 

perhitungannya tanpa 

memeriksa langkah-langkah 

dalam menyelesaikan masalah. 

Sesuai  

 

 

FI1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telah memahami masalah 

dengan baik yakni 

menuliskan informasi yang 

diperoleh dari soal lebih 

oprasional dan dalam 

menuliskan jawaban pada 

tahap memahami masalah 

sudah sistematis dan 

terurut walaupun belum 

lengkap. 

Telah memahami masalah 

dengan baik yakni menuliskan 

informasi yang diperoleh dari 

soal lebih oprasional dan dalam 

menuliskan jawaban pada tahap 

memahami masalah sudah 

sistematis dan terurut walaupun 

belum lengkap. 

Sesuai  

    

 Membuat 

rencana untuk 

menyelesaika

n masalah  

Telah membuat rencana 

penyelesaian dengan baik 

`karena telah menuliskan  

metode yang digunakan 

pada masing-masing 

jawaban.  

 

Telah membuat rencana 

penyelesaian dengan baik 

`karena telah menuliskan  

metode yang digunakan pada 

masing-masing jawaban. 

Sesuai 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

 Melaksanan 

penyelesaian 

masalah 

Telah melaksanakan 

penyelesaian soal dengan 

baik dan sesuai alur 

penyelesaiannya. 

Telah melaksanakan 

penyelesaian soal dengan baik 

dan sesuai alur penyelesaiannya. 
Sesuai 

 Memeriksa 

kembali 

jawaban 

Telah memeriksa jawaban 

dengan baik, karena telah 

memeriksa perhitungannya 

dan memberikan 

kesimpulan yang 

dikembalikan kepada 

pertanyaan pada soal. 

Telah memeriksa jawaban 

dengan baik, karena telah 

memeriksa perhitungannya dan 

memberikan kesimpulan yang 

dikembalikan kepada 

pertanyaan pada soal. 

Sesuai  

FI2 

Memahami 

Masalah 

Telah memahami masalah 

dengan baik yakni 

menuliskan informasi yang 

diperoleh dari soal lebih 

oprasional dan dalam 

menuliskan jawaban pada 

tahap memahami masalah 

sudah sistematis dan 

terurut walaupun belum 

lengkap. 

Telah memahami masalah 

dengan baik yakni menuliskan 

informasi yang diperoleh dari 

soal lebih oprasional dan dalam 

menuliskan jawaban pada tahap 

memahami masalah sudah 

sistematis dan terurut walaupun 

belum lengkap. 

Sesuai  

Membuat 

rencana untuk 

menyelesaika

n masalah 

Telah membuat rencana 

penyelesaian dengan baik 

`karena telah menuliskan  

metode yang digunakan 

pada masing-masing 

jawaban. 

Telah membuat rencana 

penyelesaian dengan baik 

`karena telah menuliskan  

metode yang digunakan pada 

masing-masing jawaban. 

Sesuai 

Melaksanan 

penyelesaian 

masalah 

Telah melaksanakan 

penyelesaian soal dengan 

baik dan sesuai alur 

penyelesaiannya. 

Telah melaksanakan 

penyelesaian soal dengan baik 

dan sesuai alur penyelesaiannya. 
Sesuai  

Memeriksa 

kembali 

jawaban 

Belum secara keseluruhan 

memeriksa jawaban 

dengan baik karena hanya 

memeriksa perhitungannya 

tanpa memeriksa langkah-

langkah dalam 

menyelesaikan masalah. 

Belum secara keseluruhan 

memeriksa jawaban dengan baik 

karena hanya memeriksa 

perhitungannya tanpa 

memeriksa langkah-langkah 

dalam menyelesaikan masalah. 

Sesuai  

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, baik melalui hasil jawaban tertulis maupun hasil 

wawancara, kedua subjek FD menunjukkan hasil yang tidak begitu berbeda. Dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah yang diberikan, subjek FD1 dan FD2 
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mengerjakan dan memberikan beberapa solusi atau cara yang berbeda. Namun kedua 

subjek ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam langkah-langkah 

penyelesaiannya dan masih menemukan kesulitan dalam memproses penyelesaian. 

Namun dalam proses pemecahan atau penyelesaian masalah kedua subjek telah 

melaksanakan tahap-tahap penyelesaian masalah dengan cukup baik namun belum 

secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Desmita (2014: 148) yang 

menyatakan bahwa siswa dengan gaya kognitif field dependent  menemukan 

kesulitan dalam memproses, namun mudah mempersepsi apabila informasi 

dimanipulasi sesuai dengan konteksnya. Ia akan dapat memisahkan stimuli dalam 

konteksnya, tetapi persepsinya lemah ketika terjadi perubahan konteks. 

Sedangkan kedua subjek FI berdasarkan hasil penelitian, baik melalui hasil 

jawaban tertulis maupun hasil wawancara, kedua subjek FI menunjukkan hasil yang 

tidak begitu berbeda. Dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah yang diberikan, 

subjek FI1 dan FI2 mengerjakan dan memberikan beberapa solusi atau cara yang 

berbeda. Namun ketiga subjek ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam 

langkah-langkah penyelesaiannya. Namun dalam proses pmecahan atau penyelesaian 

masalah kedua subjek telah melaksanakan tahap-tahap penyelesaian masalah dengan 

baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Desmita (2014: 148) yang menyatakan bahwa 

siswa dengan gaya kognitif field independent lebih cenderung dapat memecahkan 

masalah dengan baik dan lancar karena pada dasarnya siswa independent mampu 

menguraikan masalah yang komplek menjadi lebih sederhana sehingga mudah untuk 

diselesaikannya. 



132 
 

Dari penyelesaian lembar tugas dan wawancara akan diketahui dan 

dideskripsikan terkait ketercapaian aspek atau komponen berpikir kreatif siswa 

dependent dan  independent sebagai berikut: 

4.2.1 Indikator Berpikir Kreatif  

4.2.1.1 Indikator Berpikir Kreatif Subjek FD 

1. Kefasihan 

Kefasihan yaitu menuntut siswa untuk menghasilkan banyak jawaban. Dalam hal ini 

aspek kelancaran meliputi kemampuan menyelesaikan masalah dan memberikan 

banyak jawaban terhadap masalah yang diberikan. Berikut deskripsi indikator 

kefasihan untuk kedua subjek penelitian. 

a. Subjek FD1 

Pada soal no. 1 FD1 mampu membuat lebih dari satu cara dalam menyelesaikan 

soal. Untuk dua cara yang digunakan FD1 berdasarkan hasil tes pemecahan masalah 

dan hasil wawancara tampak bahwa FD1 dapat dengan fasih atau lancar dalam 

menyelesaiakan masalah ini. Sedangkan pada soal no. 2 FD1 mampu memberikan 

satu cara penyelesaian masalah namun tidak ada penyelesaian yang benar dan 

lengkap. Dalam membuat model matematikanya FD1 masih terdapat kesalahan pada 

persamaan kedua sehingga untuk langkah penyelesaian selanjutnya terjadi kesalahan 

dan tidak menemukan jawaban yang benar. Saat diwawancarai FD1 mengemukakan 

bahwa ia merasa kesulitan dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam 

memahami soal. Hal ini dikarenakan masalah yang subjek penelitian hadapi adalah 

pemecahan masalah dimana masalah ini merupakan masalah/soal non rutin yag 
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jarang sekali mereka hadapi, sehingga dalam memahami soal ini butuh analisis yang 

baik. hal ini sesuia dengan pendapat Desmita (2014:148) bahwa siswa dengan gaya 

kognitif field dependent memerlukan petunjuk yang lebih banyak untuk memahami 

sesuatu, bahan hendaknya tersusun langkah demi langkah. 

Pada soal no. 1 FD1 Menyelesaikan soal dengan memberikan lebih dari satu cara 

atau penyelesaian namun ada jawaban yang tidak lengkap atau alur penyelesaiannya 

tidak benar. Sedangkan pada soal no. 2 FD1 Menyelesaikan soal dengan memberikan 

lebih dari satu cara atau penyelesaian namun tidak ada jawaban yang lengkap atau 

alur penyelesaiannya benar atau menyelesaikan soal dengan memberikan satu cara 

atau penyelesaian secara lengkap dan alur penyelesaiannya benar. 

b. Subjek FD2 

Pada soal no. 1 FD1 mampu membuat lebih dari satu cara dalam menyelesaikan 

soal. Untuk dua cara yang digunakan FD1 berdasarkan hasil tes pemecahan masalah 

dan hasil wawancara tampak bahwa FD1 dapat dengan fasih atau lancar dalam 

menyelesaiakan masalah ini. Namun dalam penulisan jawaban no. 1 terdapat 

kekeliruan yang dilakkukan oleh FD1 dengan menuliskan persamaan 3 yang 

seharusnya itu adalah persamaan 4 yaitu persamaan baru yang diperoleh dari 

mengeliminasi x pada persamaan 1 dan 2 sehingga kekeliruan penulisan keterangan 

persamaan tersebut terjadi sampai akhir penyelesaian karena FD2 berpatokan pada 

langkah sebelumnya, tetapi hasil akhirnya benar. Artinya FD2 sangat terpengaruh 

dengan lingkungan luarnya hal ini sesuai dengan pendapat Witkin dkk (Ghufron dan 

Risnawita, 2013:87) yang mengatakan bahwa individu dengan gaya kognitif field 
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dependent cendrung dimotivasi dari luar dan banyak dipengaruhi oleh kelompok 

masyarakat atau belajar dan figur otoritas, mengalami peristiwa yang lebih global. 

Sedangkan pada soal no. 2 FD2 mampu memberikan lebih dari satu cara 

penyelesaian masalah namun tidak ada penyelesaian yang benar dan lengkap. Dalam 

membuat model matematikanya FD2 masih terdapat kesalahan pada persamaan kedua 

sehingga untuk langkah penyelesaian selanjutnya terjadi kesalahan dan tidak 

menemukan jawaban yang benar. Saat diwawancarai FD2 mengemukakan bahwa ia 

merasa kesulitan dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam memahami soal. 

Hal ini dikarenakan masalah yang subjek penelitian hadapi adalah pemecahan 

masalah dimana masalah ini merupakan masalah/soal non rutin yag jarang sekali 

mereka hadapi, sehingga dalam memahami soal ini butuh analisis yang baik. hal ini 

sesuia dengan pendapat Desmita (2014:148) bahwa siswa dengan gaya kognitif field 

dependent memerlukan petunjuk yang lebih banyak untuk memahami sesuatu, bahan 

hendaknya tersusun langkah demi langkah. 

Pada soal no. 1 FD1 Menyelesaikan soal dengan memberikan lebih dari satu cara 

atau penyelesaian namun ada jawaban yang tidak lengkap atau alur penyelesaiannya 

tidak benar. Sedangkan pada soal no. 2 FD1 Menyelesaikan soal dengan memberikan 

lebih dari satu cara atau penyelesaian namun tidak ada jawaban yang lengkap atau 

alur penyelesaiannya benar atau menyelesaikan soal dengan memberikan satu cara 

atau penyelesaian secara lengkap dan alur penyelesaiannya benar. 
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Berdasarkan hasil penelitian lembar tugas penyelesaian pemecahan masalah pada 

materi sistem persamaan linear tiga variabel dan hasil wawancara menunjukkan 

bahwa Subjek FD1 dan FD2 telah memberikan penyelesaian masalah dengan cukup 

baik, walaupun secara umum subjek hanya memberikan 2 cara penyelesaian pada 

masing-masing masalah. Dimana pada masing-masing penyelesaian masalah masih 

terdapat kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan masalah dan ada masalah yang 

tidak terselesaikan. 

Secara teoritik, salah satu karakteristik individu yang bergaya kognitif field 

dependent dalam menerima informasi adalah melihat syarat lingkungan sebagai 

petunjuk di dalam merespon suatu stimulus. Hal ini yang dialami subjek FD ketika 

menyelesaiakan pemecahan masalah yang diberikan. Subjek FD selalu terpaku pada 

pola yang ada, bagi subjek FD memecahkan masalah diluar rumus yang ada beresiko 

melakukan kesalahan (Adibah, 2015:122-123). 

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi tahap penyelesaian masalah maka 

kedua subjek dapat diberi skor berdasarkan pedoman penskoran indikator berpikir 

kreatif (lampiran 7) pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Penskoran Indikator Kefasihan Berpikir Kreatif Subjek FD 

Subjek 

Penelitian 

Indikator Berpikir Kreatif 
Jumlah Skor Per 

Subjek 

Jumlah Skor 

Maksimal 
Kefasihan 

Soal no. 1 Soal no. 2 

FD1 3 1 4 8 

FD2 3 1 4 8 

Jumlah skor yang diperoleh 8 16 
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Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa untuk indikator kefasihan pada soal no. 1 

FD1 dan FD2 mendapat skor 3, hal ini dikarenakan FD1 dan FD2 menyelesaikan soal 

dengan memberikan lebih dari satu cara atau penyelesaian namun ada jawaban yang 

tidak lengkap atau alur penyelesaiannya tidak benar. Sedangkan pada soal no. 2 FD1 

dan FD2 mendapat skor 1, hal ini dikarenakan FD1 menyelesaikan soal dengan 

memberikan lebih dari satu cara atau penyelesaian namun tidak ada jawaban yang 

lengkap atau alur penyelesaian yang benar. 

Jadi berdasarkan skor yang diperoleh oleh setiap subjek maka ketercapaian 

indikator kefasihan dapat dihitung sebagai berikut: 

Persentase Ketercapaian Indikator Kefasihan   
                          

                    
        

  
 

  
       

       

Berdasarkan tabel 3.3 teknik kategorisasi standar 50% yaitu persentase 

ketercapaian indikator kefasihan berada pada kategori rendah sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field dependent tidak memenuhi 

indikator kefasihan. 

 

2. Fleksibilitas 

Fleksibilitas ialah jika subjek mampu menjawab soal dengan memberikan 

perubahan cara atau pendekatan yang diambil saat memberikan tanggapan dengan 

tepat dengan perhitungan dan kaidah matematika yang tepat berdasarkan strategi 
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penyelesaian soal yang digunakan sehingga tidak ada kekakuan dalam berpikir. 

Berikut deskripsi indikator fleksibilitas untuk kedua subjek penelitian. 

a. Subjek FD1 

Subjek FD1 telah menyelesaikan masalahnya dengan cukup baik dibuktikan 

dengan FD1 memberikan banyak strategi dalam menyelesaikan masalah. Pada soal 

no. 1 FD1 memberikan 2 buah strategi penyelesaian masalah yaitu menggunakan 

metode gabungan dan eliminasi. Sedangkan pada soal no. 2 FD1 memberikan 2 buah 

strategi penyelesaian masalah yaitu dengan menggunakan eliminasi dan substitusi 

namun tidak menyelesaikan soal sampai dengan selesai. 

Pada soal tes pemecahan masalah yang diberikan FD1 pada no.1 memberikan 

jawaban lebih dari satu strategi penyelesaian masalah namun ada perhitungan dan 

kaidah matematika yang kurang tepat dan kurang lengkap. Sedangkan pada no. 2 FD1 

memberikan jawaban lebih dari satu strategi penyelesaian masalah namun tidak ada 

strategi penyelesaian masalah dengan perhitungan matematika yang tepat dan 

lengkap. 

b. Subjek FD2 

Subjek FD2 telah menyelesaikan masalahnya dengan cukup baik dibuktikan 

dengan FD2 memberikan banyak strategi dalam menyelesaikan masalah. Pada soal 

no. 1 FD2 memberikan 2 buah strategi penyelesaian masalah yaitu menggunakan 

metode substitusi dan gabungan. Sedangkan pada soal no. 2 FD2 memberikan 2 buah 
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strategi penyelesaian masalah yaitu dengan menggunakan substitusi dan gabungan 

namun pada metode gabungan FD2 tidak menyelesaikan soal sampai dengan selesai. 

Pada soal tes pemecahan masalah yang diberikan FD2 pada no.1 memberikan 

jawaban lebih dari satu strategi penyelesaian masalah namun ada perhitungan dan 

kaidah matematika yang kurang tepat dan kurang lengkap. Sedangkan pada no. 2 FD2 

memberikan jawaban lebih dari satu strategi penyelesaian masalah namun tidak ada 

strategi penyelesaian masalah dengan perhitungan matematika yang tepat dan 

lengkap. 

Berdasarkan hasil penelitian lembar soal berupa pemecahan masalah pada materi 

persamaan linear tiga variabel dan hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua 

subjek ini telah memberikan pemecahan masalah yang cukup baik dan masing-

masing memberikan beberapa strategi penyelesaian masalah yang tepat dengan 

kaidah matematika yang sesuai tetapi ada juga yang tidak tepat dengan kaidah 

matematika.  

Berdasarkan hasil penelitian skor berdasarkan pedoman penskoran indikator 

berpikir kreatif (lampiran 7) pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Penskoran Indikator fleksibilitas Berpikir Kreatif Subjek FD 

Subjek 

Penelitian 

Indikator Berpikir Kreatif 
Jumlah Skor Per 

Subjek 

Jumlah Skor 

Maksimal 
fleksibilitas 

Soal no. 1 Soal no. 2 

FD1 3 1 4 8 

FD2 3 1 4 8 

Jumlah skor yang diperoleh 8 16 
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Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa untuk indikator fleksibilitas pada soal no. 1 

FD1 dan FD2 mendapat skor 3, hal ini dikarenakan FD1 dan FD2 menyelesaikan soal 

dengan memberikan lebih dari satu cara atau penyelesaian namun ada perhitungan 

dan kaidah matematika yang kurang tepat dan lengkap. Sedangkan pada soal no. 2 

FD1 dan FD2 mendapat skor 1, hal ini dikarenakan FD1 dan FD2 menyelesaikan soal 

dengan memberikan lebih dari satu cara atau penyelesaian namun tidak ada jawaban 

yang lengkap atau alur penyelesaian yang benar. 

Jadi berdasarkan skor yang diperoleh oleh setiap subjek maka ketercapaian 

indikator fleksibilitas dapat dihitung sebagai berikut: 

Persentase Ketercapaian Indikator fleksibilitas   
                          

                    
        

  
 

  
       

       

Berdasarkan tabel 3.3 teknik kategorisasi standar 50% yaitu persentase 

ketercapaian indikator fleksibilitas berada pada kategori rendah sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field dependent tidak memenuhi 

indikator fleksibilitas. 

3. Kebaruan 

Kebaruan adalah keaslian ide-ide yang dihasilkan dalam menanggapi ide dengan 

tepat. Ada tiga perbedaan pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

penting ini. Pendekatan pertama adalah dalam hal menghasilkan ide yang tidak 

umum. Pendekatan kedua dalam hal menghasilkan jawaban yang cakap. Pendekatan 
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ketiga adalah dalam hal kemampuan untuk membuat sedikit asosiasi (Silver, 

1997:76). Pada aspek ini siswa dituntut untuk memberikan jawaban atau solusi yang 

tidak lazim atau solusi baru yang lain dari yang lain dan jawaban jarang diberikan 

oleh kebanyakan orang. Berikut deskripsi indikator kebaruan untuk kedua subjek 

penelitian. 

a. Subjek FD1 

Baik pada soal no. 1 maupun soal no. 2 FD1 tidak memberikan ide baru atau ide 

yang tidak lazim dalam menyelesaikan masalah ini. Strategi yang diberikan adalah 

strategi yang diajarkan oleh guru disekolah, subjek belum mampu menggunakan 

pemikiran sendiri untuk membuat suatu gagasan yang baru dalam penyelesaiannya  

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soeyono (2013) yaitu kebaruan 

meliputi kemampuan (1) menggunakan strategi baru atau unik atau tidak biasa, (2) 

memberikan contoh atau pernyataan yang bersifat baru, atau unik atau tidak biasa. 

b. Subjek FD2 

 

Baik pada soal no. 1 maupun soal no. 2 FD2 tidak memberikan ide baru atau ide 

yang tidak lazim dalam menyelesaikan masalah ini. Strategi yang diberikan adalah 

strategi yang diajarkan oleh guru disekolah, subjek belum mampu menggunakan 

pemikiran sendiri untuk membuat suatu gagasan yang baru dalam penyelesaiannya  

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soeyono (2013) yaitu kebaruan 

meliputi kemampuan (1) menggunakan strategi baru atau unik atau tidak biasa, (2) 

memberikan contoh atau pernyataan yang bersifat baru, atau unik atau tidak biasa. 
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Berdasarkan hasil penelitian lembar soal berupa pemecahan masalash pada materi 

persamaan linear tiga variabel dan hasil wawancara menunjukkan bahwa 2 subjek ini 

belum ada yang menjawab atau menyelesaikan soal dengan gagasan-gagasan yang baru 

atau tidak lazim karena mereka menggunakan metode penyelesaian yang biasa digunakan 

oleh kebanyakan orang. Dimana solusi yang diberikan adalah solusi yang diajarkan oleh 

guru di sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian skor berdasarkan pedoman penskoran indikator 

berpikir kreatif (lampiran 7) pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Penskoran Indikator Kefasihan Berpikir Kreatif Subjek FD 

Subjek 

Penelitian 

Indikator Berpikir Kreatif 
Jumlah Skor Per 

Subjek 

Jumlah Skor 

Maksimal 
Kebaruan 

Soal no. 1 Soal no. 2 

FD1 0 0 0 8 

FD2 0 0 0 8 

Jumlah skor yang diperoleh 0 16 

 

Berdasarkan tabel 4.76 terlihat bahwa untuk indikator kebaruan pada soal no. 

1 dan no.2 subjek FD1 dan FD2 mendapat skor 0, hal ini dikarenakan FD1 dan FD2 

tidak mengemukakan gagasan yang baru.  

Jadi berdasarkan skor yang diperoleh oleh setiap subjek maka ketercapaian 

indikator kebaruan dapat dihitung sebagai berikut: 

Persentase Ketercapaian Indikator Kebaruan    
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Berdasarkan tabel 3.3 teknik kategorisasi standar 0% yaitu persentase 

ketercapaian indikator kebaruan berada pada kategori rendah sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field dependent tidak memenuhi 

indikator kebaruan. 

4.2.1.2 Indikator Berpikir Kreatif Subjek FI 

1. Kefasihan 

Kefasihan yaitu menuntut siswa untuk menghasilkan banyak jawaban. Dalam hal 

ini aspek kelancaran meliputi kemampuan menyelesaikan masalah dan memberikan 

banyak jawaban terhadap masalah yang diberikan. Berikut deskripsi indikator 

kefasihan untuk kedua subjek penelitian. 

a. Subjek FI1 

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi lembar soal pemecahan masalah 

materi sistem persamaan linear tiga variabel dan hasil wawancara, menunjukkan 

bahwa Subjek FI1 pada soal nomor 1 dan nomor 2 telah memenuhi semua tahap pada 

tahap pemecahan masalah dimulai dari tahap memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian, melaksanakan penyelesaian dan memeriksa kembali. Dalam 

menyelesaikan soal, FI1 memberikan 3 metode atau cara dalam menentukan 

himpunan penyelesaianya. Dari ketiga cara tersebut telah sesuai dengan alur 

penyelesaian soal pada masing-masing cara dan perhitungannya sudah tepat. Selain 

itu dalam penyelesaian pada masing-masing metode FI1 telah mengemukakan 

kesimpulan untuk jawaban yang diperolehnya. 
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b. Subjek FI2 

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi lembar soal pemecahan masalah 

materi sistem persamaan linear tiga variabel dan hasil wawancara, menunjukkan 

bahwa Subjek FI2 pada soal nomor 1 dan nomor 2 telah memenuhi semua tahap pada 

tahap pemecahan masalah dimulai dari tahap memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian, melaksanakan penyelesaian dan memeriksa kembali. Dalam 

menyelesaikan soal, pada soal no.1 FI2 memberikan 3 metode atau cara dalam 

menentukan himpunan penyelesaianya. Dari ketiga cara tersebut telah sesuai dengan 

alur penyelesaian soal pada masing-masing cara dan perhitungannya sudah tepat. 

Sedangkan untuk no.2 FI2 hanya memberikan dengan 2 metode saja karena waktu 

tidak mencukupi untuk mengerjakan metode lainnya. Selain itu dalam penyelesaian 

pada masing-masing metode FI2 telah mengemukakan kesimpulan untuk jawaban 

yang diperolehnya namun tidak lengkap karena tidak mengembalikan kesimpulan 

kepada soal. 

Jadi dapat disimpulkan FI1 dan FI2 menunjukan bahwa kedua subjek ini telah 

memberikan pemecahan masalah yang baik dan masing-masing memberikan 

beberapa solusi atau cara penyelesaian yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Nasution (Ghufron & Risnawita, 2013:88) yang menyatakan subjek dengan gaya 

kognitif field independent lebih cenderung baik dalam pemecahan masalah atau 

menguraikan suatu yang komplek menjadi lebih sederhana. Walaupun metode atau 

cara yang digunakan pada kedua subjek tersebut belum secara keseluruhan lengkap 

dan sesuai dengan alur penyelesaian pada matematika. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi tahap penyelesaian masalah maka 

kedua subjek dapat diberi skor berdasarkan pedoman penskoran indikator berpikir 

kreatif (lampiran 7) pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Penskoran Indikator Kefasihan Berpikir Kreatif Subjek FI 

Subjek 

Penelitian 

Indikator Berpikir Kreatif 
Jumlah Skor Per 

Subjek 

Jumlah Skor 

Maksimal 
Kefasihan 

Soal no. 1 Soal no. 2 

FI1 4 3 7 8 

FI2 3 3 6 8 

Jumlah skor yang diperoleh 13 16 

 

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa untuk indikator kefasihan pada soal no. 1 

FI1 mendapat skor 4 karena telah menyelesaikan soal dengan memberikan lebih dari 

satu cara atau penyelesaian secara lengkap dan alur penyelesaiannya benar. 

Sedangkan FI2 mendapat skor 3 karena menyelesaikan soal dengan memberikan 

lebih dari satu cara atau penyelesaian namun ada jawaban yang tidak lengkap. 

Sedangkan pada soal no. 2 FI1 dan FI2 mendapat skor 3, hal ini dikarenakan FI1 dan 

FI2 menyelesaikan soal dengan memberikan lebih dari satu cara atau penyelesaian 

namun ada jawaban yang tidak lengkap. 

Jadi berdasarkan skor yang diperoleh oleh setiap subjek maka ketercapaian 

indikator kefasihan dapat dihitung sebagai berikut: 

Persentase Ketercapaian Indikator Kefasihan   
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Berdasarkan tabel 3.3 teknik kategorisasi standar 81,2% yaitu persentase 

ketercapaian indikator kefasihan berada pada kategori sangat tinggi sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field idependent memenuhi indikator 

kefasihan. 

2. Fleksibilitas 

Fleksibilitas ialah jika subjek mampu menjawab soal dengan memberikan 

perubahan cara atau pendekatan yang diambil saat memberikan tanggapan dengan 

tepat dengan perhitungan dan kaidah matematika yang tepat berdasarkan strategi 

penyelesaian soal yang digunakan sehingga tidak ada kekakuan dalam berpikir. 

Berikut deskripsi indikator fleksibilitas untuk kedua subjek penelitian. 

a. Subjek FI1 

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi lembar soal pemecahan masalah 

materi sistem persamaan linear tiga variabel dan hasil wawancara, menunjukkan 

bahwa Subjek FI1 pada soal nomor 1 dan nomor 2 telah memenuhi semua tahap pada 

tahap pemecahan masalah dimulai dari tahap memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian, melaksanakan penyelesaian dan memeriksa kembali. Dalam 

menyelesaikan soal, FI1 memberikan 3 metode atau cara dalam menentukan 

himpunan penyelesaianya. Dari ketiga cara tersebut telah sesuai dengan alur 

penyelesaian soal pada masing-masing cara dan perhitungannya sudah tepat. Selain 

itu dalam penyelesaian pada masing-masing metode FI1 telah mengemukakan 

kesimpulan untuk jawaban yang diperolehnya. 

 



146 
 

b. Subjek FI2 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi lembar soal pemecahan masalah 

materi sistem persamaan linear tiga variabel dan hasil wawancara, menunjukkan 

bahwa Subjek FI2 pada soal nomor 1 dan nomor 2 telah memenuhi semua tahap pada 

tahap pemecahan masalah dimulai dari tahap memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian, melaksanakan penyelesaian dan memeriksa kembali. Dalam 

menyelesaikan soal, pada soal no.1 FI2 memberikan 3 metode atau cara dalam 

menentukan himpunan penyelesaianya. Dari ketiga cara tersebut telah sesuai dengan 

alur penyelesaian soal pada masing-masing cara dan perhitungannya sudah tepat. 

Sedangkan untuk no.2 FI2 hanya memberikan dengan 2 metode saja karena waktu 

tidak mencukupi untuk mengerjakan metode lainnya. Selain itu dalam penyelesaian 

pada masing-masing metode FI2 telah mengemukakan kesimpulan untuk jawaban 

yang diperolehnya namun tidak lengkap karena tidak mengembalikan kesimpulan 

kepada soal. 

Jadi dapat disimpulkan FI1 dan FI2 menunjukan bahwa kedua subjek ini telah 

memberikan pemecahan masalah yang baik dan masing-masing memberikan 

beberapa solusi atau cara penyelesaian yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Nasution (Ghufron & Risnawita, 2013:88) yang menyatakan subjek dengan gaya 

kognitif field independent lebih cenderung baik dalam pemecahan masalah atau 

menguraikan suatu yang komplek menjadi lebih sederhana. Walaupun metode atau 

cara yang digunakan pada kedua subjek tersebut belum secara keseluruhan lengkap 

dan sesuai dengan alur penyelesaian pada matematika. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi tahap penyelesaian masalah maka 

kedua subjek dapat diberi skor berdasarkan pedoman penskoran indikator berpikir 

kreatif (lampiran 7) pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Penskoran Indikator fleksibilitas Berpikir Kreatif Subjek FI 

Subjek 

Penelitian 

Indikator Berpikir Kreatif 
Jumlah Skor Per 

Subjek 

Jumlah Skor 

Maksimal 
Fleksibilitas 

Soal no. 1 Soal no. 2 

FI1 4 3 7 8 

FI2 3 3 6 8 

Jumlah skor yang diperoleh 13 16 

 

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa untuk indikator fleksibilitas pada soal no. 

1 FI1 mendapat skor 4 karena telah menyelesaikan soal dengan memberikan lebih 

dari satu cara atau penyelesaian secara lengkap dan alur penyelesaiannya benar. 

Sedangkan FI2 mendapat skor 3 karena menyelesaikan soal dengan memberikan 

lebih dari satu cara atau penyelesaian namun ada jawaban yang tidak lengkap. 

Sedangkan pada soal no. 2 FI1 dan FI2 mendapat skor 3, hal ini dikarenakan FI1 dan 

FI2 menyelesaikan soal dengan memberikan lebih dari satu cara atau penyelesaian 

namun ada jawaban yang tidak lengkap. 

Jadi berdasarkan skor yang diperoleh oleh setiap subjek maka ketercapaian 

indikator fleksibilitas dapat dihitung sebagai berikut: 

Persentase Ketercapaian Indikator fleksibilitas   
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Berdasarkan tabel 3.3 teknik kategorisasi standar 81,2% yaitu persentase 

ketercapaian indikator fleksibilitas berada pada kategori sangat tinggi sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field idependent memenuhi indikator 

flesibilitas. 

3. Kebaruan 

Kebaruan adalah keaslian ide-ide yang dihasilkan dalam menanggapi ide dengan 

tepat. Ada tiga perbedaan pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

penting ini. Pendekatan pertama adalah dalam hal menghasilkan ide yang tidak 

umum. Pendekatan kedua dalam hal menghasilkan jawaban yang cakap. Pendekatan 

ketiga adalah dalam hal kemampuan untuk membuat sedikit asosiasi (Silver, 

1997:76). Pada aspek ini siswa dituntut untuk memberikan jawaban atau solusi yang 

tidak lazim atau solusi baru yang lain dari yang lain dan jawaban jarang diberikan 

oleh kebanyakan orang. Berikut deskripsi indikator kebaruan untuk kedua subjek 

penelitian. 

a. Subjek FI1 

Baik pada soal no. 1 maupun soal no. 2 FI1 tidak memberikan ide baru atau ide 

yang tidak lazim dalam menyelesaikan masalah ini. Strategi yang diberikan adalah 

strategi yang diajarkan oleh guru disekolah, subjek belum mampu menggunakan 

pemikiran sendiri untuk membuat suatu gagasan yang baru dalam penyelesaiannya. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soeyono (2013) yaitu kebaruan 

meliputi kemampuan (1) menggunakan strategi baru atau unik atau tidak biasa, (2) 

memberikan contoh atau pernyataan yang bersifat baru, atau unik atau tidak biasa. 



149 
 

b. Subjek FI2 

Baik pada soal no. 1 maupun soal no. 2 FD2 tidak memberikan ide baru atau ide 

yang tidak lazim dalam menyelesaikan masalah ini. Strategi yang diberikan adalah 

strategi yang diajarkan oleh guru disekolah, subjek belum mampu menggunakan 

pemikiran sendiri untuk membuat suatu gagasan yang baru dalam penyelesaiannya  

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soeyono (2013) yaitu kebaruan 

meliputi kemampuan (1) menggunakan strategi baru atau unik atau tidak biasa, (2) 

memberikan contoh atau pernyataan yang bersifat baru, atau unik atau tidak biasa. 

Berdasarkan hasil penelitian lembar soal berupa pemecahan masalash pada materi 

persamaan linear tiga variabel dan hasil wawancara menunjukkan bahwa 2 subjek ini 

belum ada yang menjawab atau menyelesaikan soal dengan gagasan-gagasan yang baru 

atau tidak lazim karena mereka menggunakan metode penyelesaian yang biasa digunakan 

oleh kebanyakan orang. Dimana solusi yang diberikan adalah solusi yang diajarkan oleh 

guru di sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian skor berdasarkan pedoman penskoran indikator 

berpikir kreatif (lampiran 7) pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Penskoran Indikator Kebaruan Berpikir Kreatif Subjek FI 

Subjek 

Penelitian 

Indikator Berpikir Kreatif 
Jumlah Skor Per 

Subjek 

Jumlah Skor 

Maksimal 
Kebaruan 

Soal no. 1 Soal no. 2 

FI1 0 0 0 8 

Fi2 0 0 0 8 

Jumlah skor yang diperoleh 0 16 
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Berdasarkan tabel 4.19 terlihat bahwa untuk indikator kebaruan pada soal no. 

1 dan no.2 subjek FI1 dan FI2 mendapat skor 0, hal ini dikarenakan FI1 dan FI2 tidak 

mengemukakan gagasan yang baru.  

Jadi berdasarkan skor yang diperoleh oleh setiap subjek maka ketercapaian 

indikator kebaruan dapat dihitung sebagai berikut: 

Persentase Ketercapaian Indikator Kebaruan   
                          

                    
        

  
 

  
       

     

Berdasarkan tabel 3.3 teknik kategorisasi standar 0% yaitu persentase 

ketercapaian indikator kebaruan berada pada kategori rendah sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field Idependent tidak memenuhi 

indikator kebaruan. 

4.2.2 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

4.2.2.1 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif FD 

a. Tingkat 4 Berpikir Kreatif (Sangat Kreatif) 

FD1 tidak berada pada tingkat 4 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FD1 tidak memenuhi indikator kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa untuk berada pada tingkat 4 

berpikir kreatif (sangat kreatif) individu harus memenuhi ketiga indikator berpikir 

kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan (Siswono, 2011:551). 

Selanjutnya FD2 juga tidak berada pada tingkat 4 berpikir kreatif, karena 

berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan sebelumnya FD2 tidak memenuhi 
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indikator kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa untuk 

berada pada tingkat 4 berpikir kreatif (sangat kreatif) individu harus memenuhi ketiga 

indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan (Siswono, 

2011:551). 

b. Tingkat 3 Berpikir Kreatif (Kreatif) 

FD1 tidak berada pada tingkat 3 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FD1 tidak memenuhi indikator kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa untuk berada pada tingkat 3 

berpikir kreatif (kreatif) individu harus memenuhi dua indikator berpikir kreatif yaitu 

kefasihan dan fleksibilitas atau kefasihan dan kebaruan (Siswono, 2011:551).  

FD2 tidak berada pada tingkat 3 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FD1 tidak memenuhi indikator kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa untuk berada pada tingkat 3 

berpikir kreatif (kreatif) individu harus memenuhi dua indikator berpikir kreatif yaitu 

kefasihan dan fleksibilitas atau kefasihan dan kebaruan (Siswono, 2011:551).  

c. Tingkat 2 Berpikir Kreatif (Cukup Kreatif) 

FD1 tidak berada pada tingkat 2 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FD1 tidak memenuhi indikator kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa untuk berada pada tingkat 2 

berpikir kreatif (cukup kreatif) individu harus memenuhi satu indikator berpikir 

kreatif yaitu fleksibilitas atau kebaruan (Siswono, 2011:551). 
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FD2 tidak berada pada tingkat 2 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FD1 tidak memenuhi indikator kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa untuk berada pada tingkat 2 

berpikir kreatif (cukup kreatif) individu harus memenuhi satu indikator berpikir 

kreatif yaitu fleksibilitas atau kebaruan (Siswono, 2011:551). 

d. Tingkat 1 Berpikir Kreatif (Kurang Kreatif) 

FD1 tidak berada pada tingkat 1 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FD1 tidak memenuhi indikator kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa untuk berada pada tingkat 1 

berpikir kreatif (kurang kreatif) individu harus memenuhi satu indikator berpikir kreatif 

yaitu kefasihan (Siswono, 2011:551). 

FD2 tidak berada pada tingkat 1 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FD2 tidak memenuhi indikator kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa untuk berada pada tingkat 1 

berpikir kreatif (kurang kreatif) individu harus memenuhi satu indikator berpikir kreatif 

yaitu kefasihan (Siswono, 2011:551). 

e. Tingkat 0 Berpikir Kreatif (Tidak Kreatif) 

FD1 berada pada tingkat 0 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi data 

yang telah dipaparkan sebelumnya FD1 tidak memenuhi indikator kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa untuk berada pada tingkat 0 

berpikir kreatif (tidak kreatif) individu tidak memenuhi ketiga indikator berpikir 

kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan (Siswono, 2011:551). 
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FD2 berada pada tingkat 0 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi data 

yang telah dipaparkan sebelumnya FD2 tidak memenuhi indikator kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa untuk berada pada tingkat 0 

berpikir kreatif (tidak kreatif) individu tidak memenuhi ketiga indikator berpikir 

kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan (Siswono, 2011:551). 

Berdasarkan deskrispi diatas dapat diketahui tingkat berpikir kreatif masing-

masing subjek penelitian yang disajikan kembali dalam bentuk tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Tingkat Berpikir Kreatif Subjek FD 

Subjek 

penelitian 

Indikator Berpikir Kreatif yang Terpenuhi Tingkat Berpikir 

Kreatif Kefasihan Fleksibilitas Kebaruan 

FD1 - - - 0 (tidak kreatif)  

FD2 - - - 0 (tidak kreatif) 

 

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi lembar 

jawaban soal matematika berupa pemecahan masalah pada materi sistem persamaan 

linear tiga variabel dan wawancara subjek serta pembahasan indikator berpikir kreatif 

diperoleh bahwa siswa dengan gaya kognitif field dependent dalam menyelesaikan 

pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear tiga variabel tidak 

memenuhi indikator kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Maka siswa dengan gaya 

kognitif field dependent dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah pada materi 

sistem persamaan linear tiga variabel berada pada tingkat 0 yakni tidak kreatif. 

4.2.2.2 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif FI 

a. Tingkat 4 Berpikir Kreatif (Sangat Kreatif) 

FI1 tidak berada pada tingkat 4 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FI1 hanya memenuhi inidkator kefasihan dan 
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fleksibilitas,  namun tidak memenuhi indikator kebaruan. Seperti yang diketahui 

bahwa untuk berada pada tingkat 4 berpikir kreatif (sangat kreatif) individu harus 

memenuhi ketiga indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan 

(Siswono, 2011:551). 

Selanjutnya FI2 tidak berada pada tingkat 4 berpikir kreatif, karena berdasarkan 

deskripsi data yang telah dipaparkan sebelumnya FI2 hanya memenuhi inidkator 

kefasihan dan fleksibilitas,  namun tidak memenuhi indikator kebaruan. Seperti yang 

diketahui bahwa untuk berada pada tingkat 4 berpikir kreatif (sangat kreatif) individu 

harus memenuhi ketiga indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan 

kebaruan (Siswono, 2011:551). 

b. Tingkat 3 Berpikir Kreatif (Kreatif) 

FI1 berada pada tingkat 3 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi data 

yang telah dipaparkan sebelumnya FI1 hanya memenuhi inidkator kefasihan dan 

fleksibilitas,  namun tidak memenuhi indikator kebaruan. Seperti yang diketahui 

bahwa untuk berada pada tingkat 3 berpikir kreatif (kreatif) individu harus memenuhi 

dua indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan dan fleksibilitas atau kefasihan dan 

kebaruan (Siswono, 2011:551). 

FI2 berada pada tingkat 3 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi data 

yang telah dipaparkan sebelumnya FI2 hanya memenuhi inidkator kefasihan dan 

fleksibilitas,  namun tidak memenuhi indikator kebaruan. Seperti yang diketahui 

bahwa untuk berada pada tingkat 3 berpikir kreatif (kreatif) individu harus memenuhi 
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dua indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan dan fleksibilitas atau kefasihan dan 

kebaruan (Siswono, 2011:551).  

c. Tingkat 2 Berpikir Kreatif (Cukup Kreatif) 

FI1 tidak berada pada tingkat 2 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FI1 hanya memenuhi inidkator kefasihan dan 

fleksibilitas, namun tidak memenuhi indikator kebaruan. Seperti yang diketahui 

bahwa untuk berada pada tingkat 2 berpikir kreatif (cukup kreatif) individu harus 

memenuhi satu indikator berpikir kreatif yaitu fleksibilitas atau kebaruan (Siswono, 

2011:551). 

FI2 tidak berada pada tingkat 2 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FI2 hanya memenuhi inidkator kefasihan dan 

fleksibilitas, namun tidak memenuhi indikator kebaruan. Seperti yang diketahui 

bahwa untuk berada pada tingkat 2 berpikir kreatif (cukup kreatif) individu harus 

memenuhi satu indikator berpikir kreatif yaitu fleksibilitas atau kebaruan (Siswono, 

2011:551). 

d. Tingkat 1 Berpikir Kreatif (Kurang Kreatif) 

FI1 tidak berada pada tingkat 1 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FI1 hanya memenuhi inidkator kefasihan dan 

fleksibilitas, namun tidak memenuhi indikator kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa 

untuk berada pada tingkat 1 berpikir kreatif (kurang kreatif) individu harus memenuhi 

satu indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan (Siswono, 2011:551). 
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FI2 tidak berada pada tingkat 1 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FI2 hanya memenuhi inidkator kefasihan dan 

fleksibilitas, namun tidak memenuhi indikator kebaruan. Seperti yang diketahui bahwa 

untuk berada pada tingkat 1 berpikir kreatif (kurang kreatif) individu harus memenuhi 

satu indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan (Siswono, 2011:551). 

e. Tingkat 0 Berpikir Kreatif (Tidak Kreatif) 

FI1 tidak berada pada tingkat 1 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FI1 hanya memenuhi inidkator kefasihan dan 

fleksibilitas, namun tidak memenuhi indikator kebaruan. Seperti yang diketahui 

bahwa untuk berada pada tingkat 0 berpikir kreatif (tidak kreatif) individu tidak 

memenuhi ketiga indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan 

(Siswono, 2011:551). 

FI2 tidak berada pada tingkat 1 berpikir kreatif, karena berdasarkan deskripsi 

data yang telah dipaparkan sebelumnya FI2 hanya memenuhi inidkator kefasihan dan 

fleksibilitas, namun tidak memenuhi indikator kebaruan. Seperti yang diketahui 

bahwa untuk berada pada tingkat 0 berpikir kreatif (tidak kreatif) individu tidak 

memenuhi ketiga indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan 

(Siswono, 2011:551). 

Berdasarkan deskrispi diatas dapat diketahui tingkat berpikir kreatif masing-

masing subjek penelitian yang disajikan kembali dalam bentuk tabel 4.11. 
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Tabel 4.11. Tingkat Berpikir Kreatif Subjek FI 

Subjek 

penelitian 

Indikator Berpikir Kreatif yang Terpenuhi Tingkat Berpikir 

Kreatif Kefasihan Fleksibilitas Kebaruan 

FI1   - 3 ( kreatif)  

FI2 -  - 3 (kreatif) 

 

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi lembar 

jawaban soal matematika berupa pemecahan masalah pada materi sistem persamaan 

linear tiga variabel dan wawancara subjek serta pembahasan indikator berpikir kreatif 

diperoleh bahwa siswa dengan gaya kognitif field idependent dalam menyelesaikan 

pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear tiga variabel memenuhi 

indikator kefasihan dan fleksibilitas namun tidak memenuhi indikator kebaruan. 

Maka siswa dengan gaya kognitif field idependent dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear tiga variabel berada pada 

tingkat 3 yakni kreatif. 

 


