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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Subjek Penelitian 

Pemilihan subjek penelitian pada penelitian ini dilakukan di MTsN 

Sumenep yang beralamat di TI. KH Agussalim No. II/354 Sumenep. Kegiatan 

pemilihan subjek penelitian dan serangkaian pengambilan data dilakukan mulai 

tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 5 Desember 2014. Adaplllljumal kegiatan 

penelitian sebagaimana terlampir. 

Subjek pada penelitian ini dipilih dari siswa-siswi kelas VIII. Berdasarkan 

informasi dari kepala MTsN Sumenep, di MTsN Sumenep terdapat 9 rombongan 

belajar (rombel) siswa kelas VIII, yaitu VIII A sampai dengan VIII H serta VIII 

U. Kelas VIII U adalal1 kelas unggulan. Siswa-siswi yang berada di kelas 

unggulan adalah 30 siswa terbaik berdasarkan urutan peringkat pencapaian nilai 

raport kelas VII. Adapllll kelas yang lain adalah kelas yang siswa-siswinya 

memiliki kemampuan heterogen dengan sebaran yang relatif merata. Rombongan 

belajar selain dibedakan atas kelas unggulan dan bukan kelas unggulan, juga 

dibedakan dengan kelas laki-laki dan kelas perempuan. Kelas laki-laki adalah 

kelas yang hanya diisi oleh siswa laki-laki, dan sebaliknya kelas perempuan 

adalah kelas yang hanya diisi oleh siswa perempuan. Daya tampung tiap kelas 

terbatas. Oleh karenanya terdapat beberapa siswa laki-laki yang tidak dapat 

ditampung di kelas-kelas laki-laki. Begitu juga dengan beberapa siswa 

perempuan, mereka tidak tertampung pada kelas-kelas perempuan. Keadaan ini 

mengakibatkan terdapat satu kelas yang diisi oleh siswa laki-laki dan siswa 
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perempuan. Akan tetapi prinsip sebaran kemampuan yang merata pada tiap-tiap 

kelas tetap diperhatikan. Secara rinci, berdasarkan jenis kelamin siswa pada tiap

tiap kelas, kelas VIII di MTsN Sumenep dapat disebutkan sebagai berikut. Kelas 

yang berisi siswa laki-laki adalah kelas VIII E, VIII F, VIII G, dan VIII H. Kelas 

yang berisi siswa perempuan adalah kelas VIII B, VIII C, dan VIII D. Adapun 

kelas yang berisi siswa laki-laki dan perempuan adalah kelas VIII A dan VIII U. 

Subjek penelitian pada penelitian ini dipilih dari siswa-siswi pada kelas 

VIllA, VIIIC, VIIID, dan VIllE. Untuk keperluan pemilihan subjek penelitian, 

siswa-siswi di kelas tersebut diberikan tes gaya belajar. Setelah dilakukan tes 

tersebut, diperoleh data tentang kecenderungan gaya belajar siswa-siswi tersebut. 

Adapun rekapitulasi hasil tes gaya belajar pada keempat kelas tersebut 

sebagaimana terlampir. 

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan kriteria yang telah disebutkan pada bab III (tabel 3.1 hal. 48). 

Selanjutnya, hasil ini digunakan untuk menentukan calon subjek penelitian dari 

masing-masing gaya belajar, yatu visual, auditorial, dan kinestetik. Dari masing

masing gaya belajar tersebut di pilih 3 - 4 orang calon subjek penelitian dengan 

jenis kelamin laki-laki dan 3 - 4 orang calon subjek penelitian dengan jenis 

kelamin perempuan. Pemilihan para calon subjek penelitian didasarkan atas 

rentang jawaban Ya untuk pertanyaan/pemyataan jenis gaya belajar visual, 

auditorial, dan kinestetik. Sebagai contoh, siswa yang memiliki skor 6, 5, 5 untuk 

ketiga kelompok pertanyaan tes gaya belajar tidak akan dipilih sebagai calon 

subjek. Hal ini dikarenakan, siswa tersebut memiliki kecenderungan gaya belajar 

yang kurang ekstrim. Artinya, siswa tersebut dapat belajar dengan gaya belajar 
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visual, auditorial, maupun kinestetik. Sebaliknya, siswa yang memperoleh skor 2, 

0, 0 akan dipilih sebagai calon subjek penelitian. Alasannya adalah berdasarkan 

tes gaya belajar, siswa tersebut dapat dikatakan memiliki kecenderungan yang 

cukup kepada gaya belajar visual. 

Setelah melalui proses tersebut, diperoleh calon subjek penelitian sebagai 

berikut: 3 siswa calon subjek penelitian dengan jenis kelamin laki-laki bergaya 

belajar visual, 4 siswa calon subjek penelitian dengan jenis kelamin perempuan 

bergaya belajar visual, 4 siswa calon subjek penelitian dengan jenis kelamin laki

laki bergaya belajar auditorial, 3 siswa calon subjek penelitian dengan jenis 

kelamin perempuan bergaya belajar auditorial, 3 siswa calon subjek penelitian 

denganjenis kelamin laki-laki bergaya belajar kinestetik, dan 4 siswa calon subjek 

penelitian dengan jenis kelamin perempuan bergaya bela jar kinestetik. Para calon 

subjek penelitian serta skor tes gaya belajar yang diperolehnya dapat dilihat pada 

tabel4.1 berikut ini. 
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Tabel 4.1 Daftar Calon Subjek Penelitian dari Masing-Masing 
Jenis Gaya Belajar Berdasarkan Tes Gaya Belajar 

Cal on No. Inisial A sal Jenis Skor tes gaya belajar 
Subjek Kelas Kelamin 

Penelitian Kelompok Kelompok Kelompok 
pertanya- pertanya- pertanya-

anA anB anC 
VL 1. AB 8E Laki-laki 4 1 2 
(Visual 2. MHH 8E Laki-laki 5 2 1 
Laki-laki) 3. IT 8E Laki-laki 5 2 2 
VP (Visual 1. SRPS 8C Perempuan 5 2 2 
Perempuan 2. AS 8C Perempuan 5 3 2 

3. AMF 8C Perempuan 6 4 4 
4. DS 8C Perempuan 4 2 3 

AL 1. MFN 8E Laki-laki 1 3 2 
(Auditorial 2. MS 8E Laki-laki 1 3 2 
laki-laki) 3. MZA 8E Laki-laki 3 5 3 

4. MM 8A Laki-laki 1 4 3 
MI 

AP 1. SK 8D Perempuan 1 3 1 
(Auditorial 2. HNP 8D Perempuan 3 5 3 
Perempuan\ 3. RJ 8D Perempuan 3 5 3 
KL 1. AQM 8E Laki-laki 1 3 7 
(Kinestetik 2. SAP 8E Laki-laki 2 3 5 
Laki-laki) 3. SY 8E Laki-laki 3 3 5 
KP 1. AAF 8D Perempuan 1 1 4 
(Kinestetik 2. EP 8D Perempuan 1 1 5 
Perempuan) 3. co 8D Perempuan 1 1 5 

4. WSF 8C Perempuan 2 3 5 

Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi gaya belajar calon subjek 

penelitian yang terpilih berdasarkan tes gaya belajar dengan melakukan observasi 

ciri-ciri calon subjek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan melakukan 

pengisian pada daftar cek ciri-ciri seseorang yang mempunyai kecenderungan 

gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Ciri-ciri tersebut mengacu pada ciri-

ciri yang disampaikan oleh De Porter & Hemacki (2002) sebagaimana telah 

dituliskan pada bab II. Tujuan dari kegiatan verivikasi ini adalah untuk 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



67 

memastikan bahwa subjek penelitian yang dipilih memang benar memiliki 

kecenderungan gaya belajar sesuai dengan hasil tes gaya belajar. Verifikasi ini 

penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pemilihan subjek penelitian. 

Pelaksanaan verifikasi tersebut ditujukan untuk seluruh calon subjek terpilih 

yang disebutkan pada tabel4.1 di atas. Akan tetapi, beberapa calon subjek terpilih 

tersebut menyatakan ketidaksediaannya untuk diverifikasi. Mereka yang tidak 

bersedia adalah calon subjek penelitian VL dengan inisial AB (8E), serta calon 

subjek penelitian AL dengan inisial MFN (8E) dan MZA (8E). Adapun da:ftar cek 

hasil verifikasi ini sebagaimana terlampir. 

Dari hasil verifikasi tersebut, diperoleh 6 orang subjek penelitian, yaitu: IT 

(kelas 8E) sebagai subjek dengan jenis kelamin laki-laki dan mempunyai 

kecenderungan gaya bela jar visual; SRPS (kelas 8C) sebagai subjek dengan jenis 

kelamin perempuan dan mempunyai kecenderungan gaya belajar visual; MMMI 

(kelas 8A) sebagai subjek dengan jenis kelamin laki-laki dan mempunyai 

kecenderungan gaya bela jar auditorial; RJ (kelas 8D) sebagai subjek dengan jenis 

kelamin perempuan dan mempunyai kecenderungan gaya belajar auditorial; SAP 

(kelas 8E) sebagai subjek dengan jenis kelamin laki-laki dan mempunyai 

kecenderungan gaya belajar kinestetik; dan CO (kelas 8D) sebagai subjek dengan 

jenis kelamin perempuan dan mempunyai kecenderungan gaya belajar kinestetik. 

Daftar calon subjek penelitian yang terpilih setelal1 dilakukan verifikasi adalah 

sebagaimana tercantum dalam tabel4.2 berikut ini. 
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Tabel4.2 Daftar Calon Subjek Penelitian 
Berdasarkan Hasil Verifikasi Ciri-Ciri Kecenderungan Gaya Belajar 

No. Jnisial:. • A.sal~ •·Jenis.Kelamin •.. ·. 
·; · · •·"· :Ketas:;\2c· ... "' ·. ·, .. 

Caloh Subjek Pe11e}itian . 

.. t .·.• . . •· : .. ';' 

1. IT 8E Laki-laki VL (Visual Laki-laki) 
2. SRPS 8C Perempuan VP (Visual Perempuan) 
3. MMMI 8A Laki-laki AL (Auditoriallaki-laki) 
4. RJ 8D Perempuan AP (Auditorial Perempuan) 
5. SAP 8E Laki-laki KL (Kinestetik Laki-laki) 
6. CO 8D Perempuan KP (Kinestetik Perempuan) 

68 

·. 

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti untuk memilih subjek 

penelitian adalah melakukan disk:usi dengan calon subjek terpilih. Disk:usi tersebut 

digunakan untuk memastikan k:esediaannya untuk menjadi subjek penelitian. Dari 

hasil diskusi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa keenam calon subjek: terpilih 

bersedia menjadi subjek penelitian. 

Proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memilih subjek penelitian tidak 

hanya berhenti pada tahap tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan 

diskusi dengan guru matematika yang mengajar di kelas calon subjek: terpilih. Hal 

yang didiskusikan adalah apakah calon subjek penelitian yang telah terpilih 

melalui langkah verifikasi kecenderungan gaya belajar adalah siswa dengan 

kemampuan yang setara dan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. 

Hasil diskusi i11i adalah bahwa calon subjek terpilih memiliki k:emampuan 

matematika yang relatif setara, yakni dalam rentang 70 - 75, dan memiliki 

kemampuan komu11ikasi yang baik dan cukup baik. 

Serangkaian langkah yang telah ditempuh tersebut memberikan hasil bahwa 

keenam calon subjek terpilih yang disebutkan di atas dapat dijadikan subjek 
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penelitian. Hasil langkah demi langkah yang disebutkan di atas sebagaimana 

tercantum pada tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 Daftar Subjek Penelitian Berdasarkan 
Hasil Verifikasi, Diskusi Dengan Calon Subjek, Dan Konsultasi 

Dengan Guru Matematika 

Perempuan Bersedia cukup baik 
Laki-laki Bersedia 71 cukup baik 

8D Perempuan Bersedia 70 baik AP 
8E Laki-laki Bersedia 70 baik KL 
8D Perem uan Bersedia 73 baik KP 

B. Hasil Penelitian 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini berupa transkrip hasil wawancara 

yang telah dilakukan peneliti terhadap subjek-subjek penelitian terpilih. Hasil 

wawancara tersebut kemudian direduksi dan dipilih bagian-bagian penting yang 

menggambarkan kegiatan metakognisi subjek penelitian pada saat memecahkan 

masalah aljabar. Dalam hal ini, masalah aljabar tersebut dipecahkan menggunakan 

langkah-langkah pemecahan masalah yang disampaikan oleh Polya. 

Untuk memudahkan kegiatan reduksi data, maka transkrip wawancara 

diberikan kode pada setiap pertanyaan peneliti dan jawaban subjek penelitian. 

Kode tersebut disusun dengan aturan: diawali dengan huruf P untuk mewakili 

kalimat yang disampaikan oleh peneliti, diawali dengan kode subjek penelitian 

untuk mewakili kalimat yang disampaikan oleh subjek penelitian; digit berikutnya 

adalah TPM ke-; dan tiga digit terakhir merupakan urutan dialog pada wawancara 

antara peneliti dan subjek penelitian. Sebagai contoh PlOOl berarti kalimat yang 
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disampaikan oleh peneliti (P), pada wawancara ke-1, urutan dialog ke 001. 

Contoh lainnya, KP2018 berarti kalimat yang disampaikan oleh subjek kinestetik 

perempuan (KP) pada wawancara ke-2, urutan dialog ke 18. 

Pada bagian hasil penelitian ini, data hasil wawancara disajikan berdasarkan 

subjek penelitian. Data yang diperoleh dipaparkan, divalidasi, dan disimpulkan. 

Berikut ini adalah paparan data, validasi data, dan penyimpulan data hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap masing-masing subjek penelitian. 

1. Paparan Data, Validasi Data, dan Penyimpulan Data Subjek Dengan 

Gaya Belajar Visual Berjenis kelamin Laki-Laki (VL) 

a. Paparan Data 

1) Paparan Data Pada TPM 1 

P1002 : Saya mempunyai soal, kalau kamu diminta menyelesaikan soal 
ini, apa yang pertama kali kamu lakukan agar kamu dapat 
memahami soal tersebut? 

VLl 002 : Membacanya, Bu. 
P1003 : Ok. Kalau begitu, silahkan kamu baca soal ini. 
VLl 004 : (Subjek membaca dengan berbisik) Sudah, Bu (subjek menyudahi 

membaca soal) 
P1005 : Apakah kamu paham dengan soal ini? 
VL1005: Tidak, bu. 
P1006 : Kalau kamu tidak paharn, apa yang selanjutnya kamu lakukan? 
VL 1007 : Ya dengan cara membaca ulang, terns ditulis, Bu. 
P1008 : Apa yang ditulis? 
VLl 008 : Ya yang ada di soal, Bu. Apa saja yang diketahui dan apa yang 

akan dicari. 
P1010 : Ok. Silahkan kalau begitu. 
VLIOIO: (Subjek kembali membaca soal dengan bibir bergerak-gerak 

Subjek membaca soal dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, 
subjek mengangkat lembar soal, sepertinya subjek ingin 
mengambil beberapa bagian tulisan di soal untuk dituliskan di 
lembar jawab. Kemudian dia menuliskan bagian diketahui dan 
ditanyakan pada soal di lembar jawab sambil sesekali melihat ke 
lembar soal yang dipegangnya. Hal ini dilakukan oleh subjek 
dalam tempo yang cukup lama). Sudah, Bu. (Subjek mengakhiri 
menu/is di lembar jawab). 

PI 011 : Ok. Apakah sekarang kamu sudah paham soal ini? 
VL1011: Sudah. 
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P1012 : Baik. Kamu tadi mengatak:an bahwa langkah pertama yang kamu 
ambil untuk memahami soal ini adalah dengan membacanya. 
Mengapa kamu memilih langkah pertama yang kamu lakukan 
adalah membaca soal? 

VL1012: Saya tadi kan belum tahu soalnya bagaimana. Jadi, kalau saya 
membaca soalnya, saya bisa mengerti apa yang dimaksud oleh 
soal itu. 

P1013 : Ok. Selanjutnya, apa yang kamu peroleh dari apa yang kamu 
lakukan barusan? 

VL1013: Hmmm... (subjek diam sejenak). Jika bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua maka menghasilkan 
bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua 
bilangan tersebut! (Subjek membaca beberapa bagian dari soal) 

P1014 :Terns, itu maksudnya bagaimana? 
VL1014: Ini, Bu. Kan ada dua bilangan, kalau bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua maka menghasilkan 
bilangan 96. Terns dua kali bilangan pertama itu 30. Terns, di 
soal, kita diminta mencari kedua bilangan itu. 

P1015 : Oh, begitu. Kalau begitu, menurnt kamu, bagaimana agar kamu 
bisa menjawab soal itu dengan baik? 

VL1015: Ya, mengeijakannya, Bu. 
P1016 : Hehe maksud saya, apakah kamu hams tahu suatu atau beberapa 

hal agar kamu bisa menyelesaikannya? 
VL1016: 0 .... Ya, iya, Bu. Ini kan ada kata-kata dijumlahkan, kuadrat, 

terns dua kali. 
Pl017 : Maksudnya? 
VL1017: Ya, kalau begitu saya hams tahu penjumlahan, pengkuadratan, 

dan perkalian. 
VLI 020 : Jadi, saya hams tahu penjumlahan dan perkalian agar dapat 

menyelesaikan soal ini dengan baik. 
P1021 : Mengapa kamu berpendapat bahwa kamu hams mengetahui 

konsep penjmnlahan dan perkalian agar dapat menyelesaikan soal 
ini dengan baik? 

VL1021: Tadi, waktu saya membaca soal, saya menemukan ada kata-kata 
dijumlahkan, kuadrat, dan dua kali, makanya saya pikir saya 
hams tahu penjumlahan dan perkalian, Bu. 

PI 022 : Oh, begitu. Tadi, waktu kamu membaca soal, apakah semua 
kalimat di soal ini menjadi perhatianmu? 

VLI 022 : Tidak, Bu. 
P 1023 : Kenapa kok tidak? 
VLI 023 : Kan di soal ini ada kata-kata yang penting ada yang tidak. 
P1024 : Bisa menunjukkan mana yang penting dan mana yang tidak? 
VL1024: Yang penting itu ini (Subjek menunjuk ke soal pada kalimat: Jika 

bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua 
maka menghasilkan bilangan 96 dan Dua kali bilangan pertama 
adalah 30. Juga kalimat: carilah kedua bilangan tersebut). Terns 
yang kurang penting ini (subjek menunjuk ke soal pada kalimat: 
Ada dua bilangan asli yang berbeda). 
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Pl025 : Oh, begitu. Kenapa yang kamu tunjuk pertama tadi penting? 
VL1026: Em .. maksudnya Kalau kalimat itu tidak ada, berarti tidak ada 

yang diketahui dan yang ditanyakan di soal itu, Bu. Makanya itu 
penting. He he (Subjek tersenyum ). 

Pl 027 : Lha yang kedua kenapa tidak penting? 
VLI 027 : Kan itu (maksudnya kalimat Ada dua bilangan asli yang 

berlainan) tidak ada tidak masalah, Bu. Tetap saja saya bisa 
mengerjakannya. 

Pl028 : Oh, begitu. Apakah kamu yakin dengan hal itu? 
VLI 030 : (Subjek melakukan pantauan terhadap apa yang telah 

dilakukannya dengan cara membaca apa yang dituliskannya di 
lembar jawab sambil tampak mencari adakah sesuatu yang 
terlewat). Ini (sambil menunjuk kata di soal) kan ada dijumlah, 
terns ada dikali (sambil menunjuk kata di soal), berarti 
penjumlahan dan perkalian. Terns ini (menunjuk ke bagian di soal 
pada kalimat: Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua maka menghasilkan bilangan 96) dan ini 
(menunjuk kalimat di soal: Dua kali bilangan pertama adalah 
30), berarti ini yang diketahui. Betul, kan,Bu? (Subjek sepertinya 
memastikan apa yang telah dipahaminya) 

VL1031: Eh, sepertinya ini (kalimat dua bilangan asli yang berlainan) 
penting juga lho, Bu. 

PI 032 : Kenapa kok bisa bern bah menjadi penting begitu? 
VLI 032 : Hehe (subjek tersenyum ). Kalau dipikir-pikir, ini kan berarti 

angkanya tidak boleh negatif. Terns, tidak boleh sama. 
Pl 033 : Apanya yang tidak boleh sama? 
VL1033: Ya kedua bilangan itu, Bu. Ini (menunjuk di soal) kan sudah ada 

I 

kata berlainan. Jadi, ya han1s beda, Bu. 
P1036 : Ok. Apakah sejauh ini langkah-langkah yang kamu ambil untuk 

memahami soal ini sudah membuat kamu paham? 
VLI 036 : Em .. iya, Bu. 
P1037 : Bagaimana kamu bisa mengatakan demikian? 
VL1037: Tadi kan saya membaca soal. Dari situ saya bisa mengetahui apa 

yang diketahui dan ditanyakan di soal. Terns, saya sudah menulis 
yang diketahui dan yang ditanyakan soal. Jadinya, kalau sudah 
begitu, berarti saya sudah paham sehingga saya dapat 
mengerjakannya, Bu 

Pl038 : Oh, begitu. Apa kamu langsung mengerjakan soal itu setelah 
melakukan hal-hal tersebut? 

VL1038: Tidak, Bu. Ya dilihat-lihat lagi,Bu. 
P1039 : Apanyayang dilihat-lihat lagi? 
VL1039: Ya, semuanya, Bu. Hehe (subjek tersenyum kecil). Maksud saya, 

saya baca ulang dulu soalnya, biar saya bisa melihat apakah yang 
saya tulis sudah benar. 

P1040 : Ok. Kalau begitu, silahkan dilihat-lihat dulu. 
VL1040: (subjek membaca kembali soal dan sesekali melihat ke lembar 

jawab) Sudah, Bu. 
P1041 : Bisa kamu ceritakan hasil dari kegiatan 'melihat-lihat' bantsan? 
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VL1041: Bisa, Bu. Setelah saya lihat-lihat lagi, sudah benar apa yang saya 
tuliskan. Yang diketahui adalah ini ( menunjuk ke tulisan di 
lembar jawab bagian yang diketahui) dan yang ditanyakan ini 
(kembali menunjuk kalimat yang dituliskannya di lembar jawab 
bagian yang ditanyakan ). T erus, karena ada kata dijumlah, berarti 
saya harus tahu penjumlahan. Lagi, ada kata dua kali, berarti saya 
harus tahu perkalian. Jadi, yang tadi sudah benar, Bu. 

P1042 : Oh, begitu. Apakah di soal ini ada informasi penting yang perlu 
kamu ingat dalam rangka memaham soal tersebut? 

VL1042: Ada, Bu. 
P1043 : Informasi apakah itu? 
VL1043: Yang penting itu adalah yang diketahui dan yang ditanyakan soal 

itu, Bu. Selain itu, angka-angka yang ada di soal itu yang paling 
penting untuk dingat-ingat. 

P1044 : Ok. Ada tidak kemungkinan cara lain, selain yang kamu lakukan 
tadi, untuk dapat memahami masalah ini? 

VL1044: Tidak ada, Bu. 
P1045 : Apakah kamu yakin demikian? 
VLI 045 : Emm ... (Subjek tidak langsung menjawab. Dia terdiam beberapa 

saat sambil mengamati soal. Subjek melakukan aktivitas ini 
dalam waktu yang agak lama). Setelah saya cek soalnya, tidak 
ada cara lainnya, Bu. 

PI 046 : Baiklah kalau begih1. Setelah kamu paham soal ini, untuk 
menyelesaikannya, apa yang akan kamu lakukan? 

VLI 046 : Mencari cara untuk menemukan bilangan asli. 
P1047 : Cara yang kamu pikirkan seperti apa? 
VL1047: Membagi 30 dengan 2. Selanjutnya, mencari bilangan yang 

kedua. 
VL1048: Sudah, Bu. Eh! (subjek tampak teringat sesuatu). Bu, temyata 

bukan hanya penjumlahan dan perkalian yang harus saya tahu 
untuk menyelesaikan soal ini. Mestinya tadi saya juga 
menyebutkan pembagian, Bu. 

P1049 : Oh, begitu. Jadi? 
VL1049: Jadi, saya harus tahu penjumlahan, perkalian, dan pembagian 

untuk mengeijakan soal ini, Bu. 
P1051 : Kalau untuk menyelesaikan soal ini, kira-kira kamu perlu berapa 

menit? 
VL1051: 5 menit. 
P1052 : Cukup ya? Wah! hebat sekali. Oh ya, kamu terpikir cara lain 

untuk menyelesaikannya ataukah tidak? 
VLI 052 : Em. . . sepertinya tidak ada cara lain selain cara yang tadi saya 

katakan, Bu. 
P1053 : Apakah kamu yakin? 
VLI 053 : Iya, Bu. Saya yakin. 
P1054 : Ok. Tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini 

seperti yang kamu katakan tadi, apakah memang begitu? 
VL1054: Iya, Bu. Pertama saya akan membagi 30 dengan 2, sehingga 

didapat bilangan pertama. Selanjutnya, mencari bilangan yang 
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kedua dengan menggunakan yang ini (menunjuk pada kalimat di 
soal: Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua maka menghasilkan bilangan 96). Kayaknya, ya 
inilah caranya, Bu. 

PI055 : Ada cara lainkah? 
VLI055: Em ... Saya tidak terpikir cara yang lain, Bu. 
PI056 : Apakah kamu merasa cukup melakukan semua yang kamu 

rencanakan untuk menyelesaikan soal ini dalam waktu yang tadi 
kamu sebutkan? 

VLI057: Em... (subjek mengangkat soal sejajar dengan pandangan 
matanya sejenak, kemudian meletakkannya di atas meja) Insya 
Allah cukup, Bu. 

PI 058 : Apa yang membuat kamu merasa bahwa 5 menit sudah cukup 
untuk menyelesaikan soal ini? 

VLI 058 : Kan angkanya yang digunakan untuk mencari bilangan pertama 
tidak sulit, Bu. Jadi membaginya tidak perlu lama. Paling I menit 
sudah selesai. Tetapi, untuk mencari bilangan kedua yang perlu 
waktu agak lama. Kira-kira perlu 4 menit. 

PI059 : Baiklah. Apakah kamu sudah benar-benar yakin dengan langkah 
yang kamu pilih tadi? 

VLI 059 : Yang membagi dua 30, terns mencari bilangan kedua ya, Bu? 
PI060 : Iya. 
VLI 060 : Kalau saya lihat ke soal, memang begitu caranya, Bu. 
Pl06I : Apa yang kamu maksud dengan 'melihat' soal? 
VLI06I: Saya cek ke soalnya, Bu. Saya baca lagi yang diketahui. Juga 

yang ditanyakan. Dari situ, saya yakin langkah yang saya pikirkan 
itu sudah benar. 

PI062 : Sebentar, kan dari membagi 30 dengan 2 diperoleh bilangan 
pertama. Terns, bilangan keduanya diperoleh dengan cara 
bagaimana? 

VLI062: Ya dari hasil itu kan didapat bilangan pertama. Terns, kalau 
bilangan pertama ditambah dengan kuadrat bilangan kedua 
hasilnya 96, berarti langsung dapat bilangan keduanya, Bu. 

PI063 : Kakbisa? 
VLI063: Ya kan dimasukkan (disubstitusikan) saja bilangan pertamanya. 

Hehe (subjek tertawa) Beres kan? 
PI064 : Hehe (penanya tertawajuga). Begitu, ya. Terns, waktunya tetap 5 

menit? Cukup? 
VLI 064 : Insya Allah cukup 5 menit, Bu. Hehe (subjek tertawa. Ekspresi 

wajahnya senang, sepertinya subjek sangat yakin dengan apa 
yang dia rencanakan ). 

PI065 : Kalau kamu disuruh melaksanakan apa yang kamu katakan tadi, 
apa yang pertama kamu lakukan? 

VLI066: Ya ambil pulpen dan lembar jawab, Bu. Barn setelah itu lihat dulu 
angka yang ada di soal, terns di tulis 30 : 2 = , terns dihitung. 
Hehe (subjek tertawa). 

PI 067 : Ok. Mengapa kamu mengatakan itu sebagai langkah pertamamu 
untuk melaksanakan apa yang kamu rencanakan? 
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VLI 067 : Pertama kalau saya mau menulis, kan perlu pulpen dan kertas. 
Terns, kalau saya mau melaksanakan langkah yang tadi saya 
katakan berarti saya hams yakin dulu angka yang akan saya 
tuliskan itu benar, barn setelah itu saya tulis angkanya, Bu. 

P1068 : Ok. Kalau begitu, silahkan kamu lakukan apa yang kamu 
rencanakan tadi. 

VLI 069 : (subjek menuliskan jawaban soal di lembar jawab dalam waktu 
yang agak lama. Ekspresi wajahnya serius dengan Iangan tetap 
menu/is dan bibir bergerak-gerak. Sesekali subjek bergumam 
pada diri sendiri). Sudah, bu. (Subjek mengakhiri kegiatan 
menulisnya) 

P1071 :Terns, bagaimana cara kamu melaksanakan langkah-langkah yang 
sudah kamu sebutkan untuk menyelesaikan soal ini? 

VL1071: Caranya dicari bilangan pertama, setelah itu dicari bilangan 
kedua. 

P1072 : Oh, begitu. Bagaimana cara mencarinya? 
VLI 072 : Dengan cara menghitung, Bu. 
P1073 : Apakah ada cara selain itu? Dengan cara menggambar, misalnya? 
VLI 073 : Tidak ada, Bu. Hanya itu caranya. 
P1074 : Apakah dengan cara/tahapan seperti itu kamu dapat menemukan 

jawaban soal ini? 
VL1074: Saya tadi sebelum menulis, sudah memikirkannya, Bu. Setelah 

saya pertimbangkan, memang begitu caranya. Kalau saya mencari 
bilangan kedua dulu, itu tidak mungkin. Kan kalau saya mau 
mencari bilangan kedua, saya perlu tahu dulu bilangan 
pertamanya berapa. 

Pl075 : Jadi, bilangan pertama berapa? Dan bilangan kedua berapa? 
VL1075: Bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 81. 
P1076 : Bisakah kamu ceritakan kepada saya, bagaimana akhirnya kok 

kamu bisa memperoleh jawaban itu? 
VL1076: Pertama, saya membagi 30 dengan 2. Kan 30 dibagi 2 hasilnya 

15. Jadi, bilangan pertama adalah 15. Terns, 15 kalau 
ditambahkan dengan 81 pas 96. Jadi, bilangan kedua 81. 

P1077 :Ada cara lainkah? 
VL1077: Em ... masih belum tahu cara lainnya, Bu. 
P1078 : Bagaimana kamu mengecek kesesuaian yang kamu lakukan 

dengan maksud soal? 
VL1078: Hmm .. (subjek bergumam) dengan membaca ulang soal, Bu 

(Subjek tampak membaca ulang soal. Sejenak kemudian subjek 
tersenyum) 

Pl079 : Jadi? 
VL1 079 : Ada yang salal1, Bu. (subjek tersenyum lagi karena menemukan 

kesalahan pada jawaban yang diperolehnya) 
P1080 : Bagaimana caranya sehingga kamu dapat mengatakan bahwa 

jawabannya salah? 
VL1080: Kan 9 jika dikalikan 9 sama dengan 81 
Pl081 : Ok. Dari kalimat mana kamu dapat mengatakan bahwa jawaban 

yang pertama tadi salah? 
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VLI 081 : (Subjek diam. Dalam waktu yang cukup lama, subjek belum dapat 
menjawab pertanyaan penanya) 

P1 082 : Ok. Saya ulang pertanyaannya, bagaimana kamu dapat 
mengatakan bahwa bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 
adalah 81 adalah salah? 

VLI 082 : Ini, Bu. (Subjek menunjuk kalimat di lembar jawab pada bagian 
yang diketahui) kan kuadrat bilangan kedua. Jadinya, 81 itu masih 
kuadratnya,Bu. 

Pl083 : Oh, begitu. Kalau begitujawaban yang benar bagaimana? 
VLI 083 : Bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 9. 
P1084 : Bagaimana memperoleh bilangan kedua 9 itu? 
VL1084: Pertama tadi kan sudah tahu bilangan pertama 15, terns katanya 

(kalimat di soal) bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua hasilnya 96. Kan 15 ditambah 81 hasilnya 96. 
Jadi, kuadrat bilangan kedua adalah 81. Terns, 9 dikali 9 hasilnya 
81. J adi, bilangan kedua adalah 9. 

P1085 : Kesimpulannya, apa yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan 
rencana yang tadi kamu katakan? 

VL1 085 : Emm.. Sesuai, Bu. Kan memang dicari dulu bilangan pertama, 
terns barn dicari bilangan kedua. 

P1086 : Apakah ada cara lain selain itu? 
VL1 086 : Tidak tahu, Bu. 
P1 087 : Apakah kamu sudah merasa pada jalur yang benar? 
VL1087: (Subjek membaca ulang soal danjawaban dengan seksama) Iya, 

Bu. 
P1 088 : Apakah kamu merasa langkah yang kamu pilih untuk 

menyelesaikan soal ini sudah cukup baik? 
VL1088 : Iya, Bu 
P1 089 : Apakah kamu memikirkan cara mengecek hasil yang kamu 

peroleh? 
VL1089: lya, Bu. 
P1090 : Bagaimana cara mengeceknya? 
VL1090: 30 dibagi 2 Sarna dengan 15. 9 kuadrat sama dengan 81. Terns 15 

ditambah 81 sama dengan 96. Jadi, jawabannya sudah benar. 
P1091 : Mengapa cara yang barn saja kamu sebutkan itu kamu pilih untuk 

mengecek kebenaran hasil yang kamu peroleh? 
VL1091: kan dengan menghitung seperti itu, saya akan dapat memperoleh 

kepastian apakah jawaban yang saya peroleh sudah pas dengan 
soalnya. Kalau sudah pas, berarti sudah benar. 

Pl092 : Ok. Bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 9. Apakah ada 
bilangan lain yang memenuhi untuk soal ini? 

VLI 092 : Tidak, Bu. 
P1 094 : Apakah strategi atau apa yang kamu pikirkan tadi!terapkan tadi 

sudah menghasilkanjawaban yang kamu harapkan? 
VL1 094 : Iya, Bu. 
P1 096 : Apakah kamu merasa perlu membaca soal ini kembali untuk 

memastikan pemahaman? 
VL1096: lya, Bu. Perlu. 
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Pl 097 : Ok. Silahkan. 
VLl 097 : (Subjek membaca soal dan mencermati jawabannya yang ditulis 

di lembar jawab dalam waktu yang tidak terlalu lama). Sudah, 
Bu. 

P1098 : Apakah setelah membaca ulang pemahaman yang diperoleh tetap 
sama ataukah ada perubahan? 

VLl 098 : Sarna, Bu. 

Dari data yang dituliskan di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dimaksud adalah tahap pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 

peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

visual berjenis kelamin laki-laki (VL) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 tersebut. 

Tahap memahami masalah. Pada saat memahami masalah, VL melakukan 

hal-hal berikut ini. VL menyebutkan langkah pertama yang dilakukannya untuk 

memahami soal adalah membaca soal tersebut (VL1002). VL menyadari bahwa 

dengan membaca soal, subjek dapat mengerti isi soal (VL1012). VL membaca 

soal dengan berbisik (VL1004). Pada saat VL mengalami kesulitan memahami 

soal (VL1005), VL memutuskan untuk membaca ulang soal (VL1007) agar dapat 

memahaminya, sehingga dapat menuliskan apa yang diketahui dan yang dicari di 

soal tersebut (VLl 008). Setelah VL membaca ulang soal tersebut, VL dapat 

menyebutkan dan menjelaskan dengan baik apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan di soal (VL1013, VL1014). VL berpikir bahwa konsep prasyarat yang 

diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep penjumlahan dan 

perkalian (VL1020), serta pembagian (VL1048, VL1049). VL menyadari bahwa 

konsep penjumlahan dan perkalian, serta pembagian dapat digunakan untuk 
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menyelesaikan soal terse but (VLI 021) dengan alasan di soal terdapat kata 

penjumlahan dan kali. VL berpikir bahwa tidak semua kalimat yang ada di soal 

perlu dicermati (VL1022). VL dapat menyebutkan alasannya yaitu karena kalimat 

di soal terse but ada yang penting dan ada yang tidak (VL 1023 ). VL dapat 

menyebutkan kalimat yang dianggapnya penting (VL1024, VL1031). VL 

menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan yang ditanyakan adalah 

penting untuk dicermati (VL1026). VL melakukan pemantauan terhadap langkah

langkah yang diarnbilnya untuk memaharni soal (VL1037) dengan cara 

memastikan bahwa dengan langkah-langkah tersebut, subjek dapat menuliskan 

yang diketahui dan yang ditanyakan di soal. VL juga melakukan pemantauan 

terhadap kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan tmtuk memecallkan 

masalah di soal tersebut (VL 1 021) dengan cara memastikan konsep tersebut 

disebutkan di soal. Adapun informasi penting yang ada di soal tersebut, dipantau 

oleh VL dengan cara membaca kalimat yang dituliskannya di lembar jawab 

sambil membaca ulang soal untuk menemukan kemungkinan terdapat informasi 

penting yang terlewat (VLI 030). VL melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran 

ungkapan yang dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya (VL1041) 

dengan cara melihat kembali apa yang dituliskannya di lembar jawab dan 

mencocokkannya dengan kalimat-kalimat di soal. VL juga memeriksa kesesuaian 

konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah (VL 1041) 

dengan cara mencocokkan konsep yang dipikirkannya dengan kalimat-kalimat di 

soal. Adapun kemungkinan memahami masalah dengan cara yang lain, VL 

memeriksanya dengan cara membaca ulang soal dan mencema kembali kalimat-
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kalimat di soal, meskipun pada akhirnya VL tidak menemukan cara lain untuk 

memahami masalah tersebut selain cara yang telah ditempuhnya (VL1045). 

Tahap membuat rencana pemecahan masalah. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, VL melakukan hal-hal berikut ini. VL memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu membagi 30 dengan 2 

kemudian hasilnya digunakan untuk mencari bilangan kedua (VLl 047). VL 

menyadari bahwa urutan langkah tersebut adalah jalan tercepat dan paling 

mungkin dilakukan untuk menyelesaikan soal (VL 1 07 4 ). VL juga memikirkan 

cara memperoleh bilangan kedua, yaitu dengan cara mensubstitusikan bilangan 

pertama kepada persamaan yang memuat bilangan kedua (VL1063). VL 

memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah 

(VL1051), yaitu selama 5 menit. VL memikirkan kemungkinan adanya cara lain 

memecahkan masalah tetapi tidak menemukan cara lain tersebut (VL1052). VL 

melakukan pemantauan terhadap rencana alur pemecahan masalah (VL 1 054) 

dengan cara memastikan alur yang ditetapkannya akankah menghasilkan jawaban 

yang diminta soal. Selain itu, VL juga melakukan pemantauan terhadap ketepatan 

rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah (VL1 060) dengan cara 

membaca soal dan memastikan bahwa rencana yang disusunnya sudah sesuai 

dengan soal. VL memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah 

(VLl 060) dengan cara mengecek kesesuaiannya dengan yang diketahui dan yang 

ditanyakan di soal tersebut (VL1061). VL memeriksa kesesuaian waktu yang 

diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara memetakan perkiraan waktu 

untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah ditetapkan pada alur pemecahan 
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masalah, yakni lllltuk bilangan pertama I menit dan lllltuk mencari bilangan kedua 

4 menit (VL1058). 

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, VL melakukan hal-hal berikut. VL 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya lllltuk melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu mengambil pulpen dan lembar jawab serta 

memastikan kebenaran angka yang akan dituliskannya dengan cara melihat 

kembali ke soal (VL1066). VL menyadari bahwa dengan mengambil pulpen dan 

lembar jawab, subjek dapat memulai menuliskan sesuatu dan agar apa yang 

dituliskannya benar, VL sadar bahwa bilangan yang dituliskannya hams sesuai 

dengan soal (VL1067). VL memikirkan cara yang digtmakannya lllltuk 

melaksanakan rencana pemecahan masalah (VL 1 071 ), yaitu menghitung bilangan 

pertama dan bilangan keduanya (VL1072), serta tidak menggtmakan cara yang 

lain, misalnya menggambar (VL1073). VL melaksanakan rencana pemecahan 

masalah yang telah dibuatnya, yaitu dengan menghitung basil pembagian 30 

dengan 2, kemudian menggtmakan hasilnya lllltuk mencari bilangan kedua 

(VLl 076), sehingga diperoleh jawaban bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 

81 (VL1075). VL melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana 

pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara membaca ulang soal 

(VL1078), sehingga ditemukan bahwa bilangan kedua bukanlah 81 tetapi 9 

(VL 1083 ). VL melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang dilakukannya 

dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke bagian yang diketahui di 

soal (VL1084). VL juga memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan 
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rencana yang te1ah dibuatnya (VL 1085) yakni men can bilangan pertama 

kemudian mencari bilangan kedua. 

Tahap memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Pada langkah 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, VL melakukan hal-hal sebagai 

berikut. VL memikirkan cara mengecek hasil yang diperoleh (VLl 088) dengan 

melakukan pengecekan terhadap perhitungan yang dilakukannya untuk 

menentukan bilangan pertama maupun bilangan kedua. VL menyadari bahwa 

dengan melakukan hal tersebut akan diperoleh kepastian apakah kedua bilangan 

yang diperolehnya sudah tepat ataukah belum (VL1091). VL juga memonitor 

kebenaran basil yang diperoleh (VL1090) dengan cara mencocokkan hasil yang 

diperolehnya dengan basil perhitungan ulang yang dilakukannya. VL memeriksa 

kebenaran jawaban yang diperolehnya (VL 1 089) dengan cara mensubstitusikan 

basil yang diperoleh ketika melakukan perhitungan ulang, jika sudah sesuai, maka 

disimpulkan bahwa jawabannya sudah benar. 

2) Paparan Data Pada TPM 2 

P2003 : Baiklah. Saya mempunyai soal (Peneliti sambil menyodorkan 
lembar soal kepada subjek). Kalau kamu diminta 
mengerjakannya, apa yang pertama kali kamu lakukan? 

VL2003 : Membacanya, Bu. 
P2004 : Ok. Kalau begitu silahkan kamu membaca soal ini. 
VL2004 : Iya, Bu. (Subjek memegang lembar soal dan mengangkatnya 

sejajar dengan pandangan matanya. Subjek membaca soal 
dengan bibir bergerak gerak seakan membaca kata-kata dalam 
soal tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh subjek dalam waktu 
yang cukup lama) Sudah, Bu. (Subjek mengakhiri kegiatan 
membacanya ). 

P2006 : Bisakah kamu mengungkapkan dengan bahasamu sendiri tentang 
soal ini? 

VL2006 : Bisa, Bu. Ada dua bilangan asli berbeda. Tiga kali bilangan 
pertama adalah 30. Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Carilah 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



82 

kedua bilangan tersebut. (Subjek mengungkapkcm soal ini dengan 
membaca kembali kalimat-kalimat di soaf). 

P2007 : Ok. Dapatkah kamu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal ini? 

VL2007 : Bisa, Bu. (Subjek memegang lembar soal dan mengamatinya 
kemudian menuliskan menuliskan bagian diketahui dan 
ditanyakan di lembar jawab. Pandangan mala subjek bergantian 
ke arah soal dank e /embar jawab. Sepertinya subjek sedang 
menya/in beberapa kalimat dari soal. Kegiatan ini dilakukan 
subjek dalam waktu yang tidak terlalu lama). Sudah, Bu (subjek 
mengakhiri kegiatan menulisnya). 

P2008 : Ok. Kalau begitu, tolong disebutkan apa yang kamu tuliskan di 
lembar jawab itu. 

VL2008 : Yang diketahui tiga kali bilangan pertama sama dengan 30 dan 
bilangan pertama dijumlallkan dengan kuadrat bilangan kedua 
sama dengan 74. Tems, yang ditanyakan adalah bilangan pertama 
dan bilangan kedua. 

P2009 : Oh, begitu. Apakah kamu sudah yakin bahwa hanya itu bagian 
yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal ini? 

VL2009 : Saya yakin. 
P20 I 0 : Kamu tadi mengatakan bahwa langkah pertama yang kamu ambil 

untuk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut. 
Apakah cara itu sudah membantumu memahami soal ini? Tolong 
berikan alasanmu! 

VL2010: Sudah, Bu. tadi kan sebelum membaca soal, saya tidak tahu isi 
soalnya. Setelah saya baca soalnya, saya tahu apa maksud soal itu, 
Bu. Termasuk apa saja yang diketahui dan apa saja yang harus 
dicari. 

P2011 : Ok. Untuk menyelesaikan soal ini, apakah kamu perlu menguasai 
konsep tertentu? 

VL2011 : Iya, Bu. Saya harus bisa pembagian, penjumlahan, dan perkalian. 
P2012 : Bisakah kamujelaskan alasanmu mengatakan demikian? 
VL2012: Bilangan pertama bisa didapat dengan cara 30 dibagi 3. Bilangan 

kedua didapat kalau dapat menjumlah dan membuat perkalian,Bu. 
P2013 : Saya belumjelas dengan kalimatmu yang terakhir. 
VL2013: Kan bilangan pertama dijumlallkan dengan kuadrat bilangan 

kedua sama dengan 74. Berarti saya harus bisa penjumlahan. 
Tems, kuadrat bilangan kedua, berarti saya harus tahu perkalian. 

P2014 : Oh, begitu. Pada saat kamu membaca soal ini, apakah kamu 
membaca dan mencermati keseluruhan kalimatnya ataukah 
bagaimana? 

VL2014: Saya baca semuanya dulu. Tapi tidak semua saya cermati, Bu. 
Ada yang saya cermati dan ada yang tidak. 

P2015 : Tolong disebutkan bagian mana yang kamu cermati! 
VL2015: Dua bilangan asli berlainan. Tiga kali bilangan peratama adalah 

30. Bilangan pertama dijumlallkan dengan kuadrat bilangan 
kedua, maka menghasilkan 74. Carilah kedua bilangan tersebut. 
(Subjek membaca bagian-bagian tertentu dart soal) 
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P2017 : Ok. Bisakah kamu ceritakan alasan mengapa bagian bagian 
tersebut kamu cermati? 

VL2017 : Ini (subjek menunjuk kalimat di soal: Dua bilangan asli 
ber/ainan. Tiga kali bi/angan peratama adalah 30. Bilangan 
pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka 
menghasilkan 74, dengan menggunakan ujung pulpennya) adalah 
yang diketahui. Terus, ini (Subjek kemba/i menunjuk kalimat di 
soal. Ka/i ini dia menunjuk kalimat: Carilah kedua bilangan 
tersebut) adalah yang ditanyakan. 

P2018 : Oh, begitu. Dengan demikian apakah kamu sudah membaca soal 
ini dengan baik sehingga paham tentang soal ini? 

VL2018: Em ... (Subjek berguman sambil mengangkat lembar soal sejajar 
dengan pandangan matanya dalam waktu beberapa saat) 
Sepertinya sudah, Bu. 

P20 19 : Setelah kamu memahami kalimat di soal ini, apakah pembagian, 
penjumlahan, dan perkalian adalah konsep yang harus sudah 
kamu kuasai ataukah ada tambahan lain? 

VL2019: Tidak ada, Bu. Itu sudah cukup. 
P2020 : Bagaimana kamu bisa yakin bal1wa dengan menguasai ketiga 

konsep tersebut kamu akan dapat menyelesaikan soal ini? 
VL2020 : Kalau saya baca ulang soal ini, di sini ada kata-kata dijumlahkan, 

berarti kan benar bahwa saya harus tahu penjumlahan. Terns, ada 
kata riga kali bilangan pertama adalah 30, berarti untuk mencari 
bilangan pertama menggunakan pembagian. T ems, karena ada 
kata kuadrat, tentu saya harus bisa perkalian. Begitu, Bu. 

P2021 : Ok. Sejauh ini, apakah dengan membaca, kemudian menuliskan 
yang diketahui dan yang ditanyakan sudah membantumu 
memahami soal ini? 

VL2021 : lya, Bu. 
P2022 : Apa alasanmu? 
VL2022: Dari membaca, saya dapat tahu mana yang diketahui dan mana 

yang ditanyakan di soal ini. Terns, pas saya sudah tuliskan yang 
diketahui dan yang ditanya itu, saya jadi lebih ingat kalimat
kalimat di soal itu bagaimana. Jadinya, saya lebih paham, Bu. 

P2023 : Oh, begitu. Apakah kamu menemukan informasi yang penting 
dari soal ini untuk digunakan menyelesaikannya? 

VL2023 : Iya, Bu. 
P2024 : Informasi apakah itu? 
VL2024: Yang ini, Bu (subjek menunjuk kalimat yang ditulisnya di lembar 

jawab pada bagian diketahui: tiga kali bilangan pertama sama 
dengan 30 dan bi/angan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua sama dengan 74). Ini juga (kali ini subjek 
menunjuk tu/isannya pada bagian ditanyakan: bilangan pertama 
dan bilangan kedua). 

P2025 : Apakah ada informasi penting yang lain? 
VL2025 : Hm... (subjek kemba/i mengamati soal) Ada, Bu. Dua bilangan 

asli yang berlainan (Subjek membaca bagian kalimat di soal) 
P2026 : Mengapa yang barn saja kamu sebutkan itu penting? 
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VL2026 : Kan kalau dua bilangan asli itu berlainan berarti keduanya tidak 
boleh sama, Bu. Terns, tidak bolehjuga negatif 

P2027 : Oh, begitu. Apakah yang kamu ungkapkan tentang informasi yang 
ada di soal ini sudah sesuai dengan soal? 

VL2027 : Sudah. 
P2028 : Bagaimana kamu bisa tahu bahwa sudah sesuai? 
VL2028 : Dengan membaca kembali soalnya dan melihat lembar jawabnya 

(maksudnya: tulisan subjek di !em bar jawab ), Bu. 
P2029 : Terus, apakah kamu yakin dengan cara yang kamu lakukan untuk 

memahami soal ini, yaitu membaca soal tems menuliskan yang 
diketahui dan ditanyakan? 

VL2029 : Saya yakin, Bu. 
P2030 : Apakah ada kemtmgkinan cara lain selain cara yang kamu 

lakukan tadi? 
VL2030 : Tidak ada, Bu. 
P2031 : kok kamu bisa yakin menjawab tidak ada, apakah kamu sudah 

memeriksa kemungkinannya? 
VL2031 : Saya tadi mencoba memeriksanya, tapi tidak menemukan cara 

lain. Menurut saya, cara yang dapat digunakan ya cara yang saya 
lakukan tadi. Hehe (subjek tersenyum kecil) 

P2032 : Ok. Untuk menjawab soal ini, bagaimana kamu mengetjakannya? 
VL2032: Dicari dulu bilangan pertama, yaitu 30 dibagi 3. Tems dicari 

bilangan kedua. 
P2033 : Secara lebih rinci, bagaimana cara mencari bilangan kedua? 
VL2033 : Bilangan pertama ditambah kuadrat bilangan kedua sama dengan 

74. Bilangan pertama sudah tahu. Jadi kuadrat bilangan kedua 
bisa diketahui. Terns, mencari bilangan bilangan kedua 
menggunakan perkalian. 

P2034 : Saya belum begitu jelas dengan kalimatmu yang terakhir. Bisakah 
kamu menjelaskannya? 

VL2034 : Kan kalau kuadrat bilangan kedua sudah diketahui, bilangan 
kedua bisa saya dapat dengan mencari bilangan yang dikalikan 
dengan bilangan yang sama hasilnya sama dengan kuadrat 
bilangan kedua itu. Begitu, Bu. 

P2035 : Oh, begitu. Kira-kira perlu berapa menit kamu menyelesaikan 
soal ini? 

VL2035 : 10 menit, Bu. 
P2036 : Cukupkah waktu 10 menit untuk menyelesaikannya? 
VL2036 : Kayaknya cukup, Bu. Untuk menjawab soal itu, paling yang lama 

adalah mencari bilangan kedua. Kalau yang mencari bilangan 
pertama, sepertinya tidak akan perlu waktu lama. Jadi, 10 menit 
sudah cukup. 

P2037 : Baik. Apakah untuk menyelesaikan soal ini, ada cara lain selain 
cara yang kamu sebutkan tadi? 

VL2037 : Em... (sejenak subjek mengamati kembali kalimat-kalimat di 
soal) Tidak ada, Bu. 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



85 

P2038 : Apakah cara yang kamu sebutkan tadi, yaitu mencari bilangan 
pertama kemudian bilangan kedua sudah sesuai dengan maksud 
soal ini? 

VL2038 : Kalau menurnt saya, itu ( cara yang disebutkan tadi) sudah sesuai 
dengan soal ini. 

P2039 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu sudah sesuai? 
VL2039 : Dengan membaca soalnya. Kan kalau dilihat lagi tidak mungkin 

mencari bilangan kedua dulu sebelum bilangan pertama diketahui, 
Bu. Jadi, cara yang saya katakan tadi memang sudah sesuai 
dengan soal ini, Bu. 

P2040 : Apakah kamu terpikir cara selain itu? 
VL2040 : Tidak, Bu. 
P2041 : Sampai saat ini, apakah kamu masih yakin bahwa 1 0 menit sudah 

cukup untuk menyelesaikan soal ini? 
VL2041 : Kalau dicek dengan cara yang akan digunakan untuk menjawab 

soal ini, itu sudah cukup, Bu. 
P2042 : Ok. Sekarang, silahkan kamu jawab soal ini. Jangan lupa tuliskan 

jawabanmu di lembar jawab. 
VL2042 : (subjek menuliskan jawabannya di lembar jawab dalam waktu 

yang cukup lama. Ekspresinya serius. Sepertinya subjek 
memperhatikan dan berhati-hati dalam melakukan langkah demi 
langkah penyelesaian soal ini). Sudah, Bu. (subjek mengakhiri 
aktivitasnya ). 

P2043 : Tadi, pada saat kamu akan menjawab soal ini, langkah apa yang 
kamu lakukan pertama kali? 

VL2043: Em ... saya melihat kembali angka-angka yang diketahui di soal 
ini, Bu. 

P2044 : Mengapa kamu melakukan itu sebagai langkah pertama yang 
kamu lakukan? 

VL2044 : Kan dengan begitu saya dapat mengurangi kesalahan yang saya 
lakukan saat menghitung. Terns, kalau awalnya angkanya sudah 
benar, ada harapan perhittmgannya juga benar. hehe (subjek 
tersenyum kecil) 

P2045 : Oh, begitu. Terns, bagaimana cara melaksanakan rencana yang 
kamu buat tadi? 

VL2045 : Em.... (Subjek terdiam sejenak. Sepertinya dia memikirkan 
sesuatu dengan serius) caranya ya, Bu? 

P2046 : Iya. 
VL2046 : Caranya, saya tulis dulu bilangan pertama sama dengan, terns 

saya hitung hasilnya. Setelah dapat hasilnya, saya tuliskan 
hasilnya. Terns, basil itu ditambahkan dengan kuadrat bilangan 
pertama sama dengan 74. Dari situ saya bisa cari bilangan kedua 

P204 7 : Apakah dengan cara itu kamu mengarah pada jawaban yang benar 
dari soal ini? 

VL2047: Betul, Bu. Intinya hams dicari dulu bilangan pertamanya. Barn 
setelah itu bilangan kedua. Tidak bisa kalau bilangan kedua dulu. 
Kan pas mencari bilangan kedua, diperlukan juga berapa bilangan 
pertamanya. 
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P2049 : Seberapa yakin bahwa cara yang kamu sebutkan tadi sesuai 
dengan soal ini? 

VL2049 : Saya cukup yakin, Bu. Kan kalau dilihat lagi ke soal, cara 
mendapatkan bilangan pertama atau kedua memang begitu. 

P2050 : Masak sih? 
VL2050: Iya, Bu. Langkah-langkah itu (yang telah disebutkan subjek) kan 

sudah sesuai dengan yang diketahui dan ditanyakan pada soal ini. 
P2051 : Ok. Bisakah kamu ceritakan apa saja yang kamu tuliskan di 

lembar jawab untuk menjawab soal ini? 
VL2051: Bisa, Bu. Bilangan pertama sama dengan 30 dibagi 3. Hasilnya, 

10. Jadi, bilangan pertama 10. Terns 10 ditambahkan dengan 64 
sama dengan 7 4. J adi, kuadrat bilangan kedua adalah 64. Terns, 
64 sama dengan 8 x 8. Berarti bilangan kedua adalah 8. (Subjek 
menjelaskan apa yang ditulisnya dengan menggunakan ujung 
pulpennya sebagai penunjuk) 

P2052 : Ob, Begitu. Apakah perbitungan yang kamu lakukan itu sudah 
benar? 

VL2052: Tadi sudah saya bitung ulang, Bu. Saya masukkan (substitusikan) 
ke yang diketahui, basilnya sama. Jadi, hitungan itu sudah benar. 

P2053 : Jadi, jawaban untuk soal ini adalab? 
VL2053: Kedua bilangan tersebut adalah 10 dan 8. 
P2054 : Bagairnana kamu bisa yakin bahwa jawaban itu benar? 
VL2054 : Saya cek dengan soalnya, Bu. 
P2055 : Bagairnana cara mengeceknya? 
VL2055: Caranya dimasukkan (disubtitusikan) basil yang diperoleb ke 

bagian yang diketahui, Bu. 
P2056 : Bisakah kamu menceritakan secara rinci apa yang kamu maksud 

itu? 
VL2056: Kalau 30 dibagi 3 kan sudah betul sama dengan 10. Berarti 3 kali 

10 sama dengan 30. Ini kan sama dengan 3 kali bilangan pertama 
sama dengan 30. Terns, 10 ditambah 64 sama dengan 74. Berarti 
kuadrat bilangan kedua sama dengan 64. Padahal, 64 sama 
dengan 8 kali 8. Jadi, bilangan kedua 8. Begitu, Bu. 

P2057 : Dengan begitu, apakah kamu yakin bahwa basil yang kamu 
peroleb sudah benar? 

VL2057 : lya, Bu. 
P2058 : Sampai saat ini, apakab kamu memikirkan cara lain selain cara 

yang kamu sebutkan tadi untuk menyelesaikan soal ini? 
VL2058: Belum, Bu. Tapi, kayaknya saya tidak tabu lagi cara selain ini, 

Bu. Hebe (subjek tersenyum). 
P2059 : Menurut kamu, sejauh ini apakah yang kamu lakukan tadi sudah 

pada jalur yang benar? 
VL2059 : Iya, Bu. (Subjek menjawab cepat. Sepertinya dia yakin bahwa apa 

yang dilakukannya sudah benar). 
P2060 : Bagaimana kamu bisa seyakin itu? 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



87 

VL2060: Hehe (subjek tersenyum kecil) kan caranya sudah benar, Bu. 
Terns, hasilnya pas dicek dengan soal, benar juga. Berarti, saya 
sudah benar langkah-langkahnya. 

Dari data pada TPM 2 yang dituliskan di atas, peneliti dapat memberikan 

makna tentang bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan 

masalah. Adapun tahap-tahap pemecahan masalah yang dimaksud adalah tahap 

pemecahan masalah yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan 

yang diberikan peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek 

dengan gaya belajar visual beijenis kelamin laki-laki (VL) pada saat memecahkan 

masalah berdasarkan data pada TPM 2 tersebut. 

Tahap memahami masalah. Pada saat memahami masalah, VL melakukan 

hal-hal berikut ini. VL menyebutkan langkah pertama yang dilakukannya untuk 

memahami soal adalah membaca soal tersebut (VL2003). VL menyadari bahwa 

dengan membaca soal, subjek dapat mengetahui maksud soal (VL20 1 0). VL 

membaca soal dengan bibir bergerak seperti sedang membaca kalimat (VL2004). 

VL tidak mengalami kesulitan memahami soal (VL2005). Setelah VL membaca 

soal tersebut, VL dapat mengungkapkan soal dengan bahasa sendiri, meskipun 

beberapa kalimat yang disampaikannya sama persis dengan kalimat yang ada di 

soal (VL2006). Selain itu VL dapat menyebutkan dengan baik apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan di soal (VL2008). VL berpikir bahwa konsep prasyarat 

yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep pembagian, 

penjumlahan dan perkalian (VL2011, VL2012). VL menyadari bahwa konsep 

tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal dengan alasan di soal terdapat 

kata penjumlahan dan perkalian (VL2013). Pada saat membaca soal, VL 

membaca semua kalimat di soal tersebut tetapi tidak mencermati semua kalimat di 
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soal (VL20 14 ). VL dapat menyebutkan secara lengkap bagian mana yang 

dicermati (VL2015) serta menyadari alasannya, yaitu karena kalimat di soal 

tersebut adalah kalimat yang diketahui dan yang ditanyakan di soal (VL2017). 

VL melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang diambilnya untuk 

memahami soal (VL2018, VL2021, VL2022) dengan cara memastikan bahwa 

langkah yang diambilnya membantu subjek memahami soal. VL juga memantau 

kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan untuk memecahkan masalah di 

soal tersebut (VL2020) dengan cara membaca ulang soal dan memastikan bahwa 

konsep prasyarat yang dipikirkannya telah sesuai dengan soal. Pemantauan 

terhadap informasi penting yang ada di soal tersebut dilakukan VL dengan cara 

membaca u1ang soal dan mencocokkannya dengan kalimat yang ditu1iskannya di 

lembar jawab pada bagian diketahui dan ditanyakan (VL2024, VL2025). VL 

melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya 

berdasarkan apa yang dipahaminya (VL2028) dengan cara membaca ulang soal 

dan mencocokkan apa yang dituliskannya dengan kalimat di soal. VL memeriksa 

kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan 

masalah (VL2020) dengan cara mencocokkan konsep prasyarat yang 

dipikirkannya dengan kalimat di soal. Akan tetapi VL tidak memeriksa 

kemungkinan memahami masalah dengan cara yang lain (VL2031 ). 

Tallap membuat rencana pemecahan masalall. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, VL melakukan hal-hal berikut ini. VL memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu membagi 30 dengan 3 

kemudian hasilnya digunakan untuk mencari bilangan kedua (VL2032). VL juga 

memikirkan cara memperoleh bilangan kedua, yaitu dengan mensubstitusikan 
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bilangan pertama kepada persamaan yang memuat bilangan kedua (VL234 ). VL 

menyadari bahwa dengan lagkah tersebut, subjek dapat menemukan bilangan 

pertama dan bilangan kedua (VL2033 ). VL memperkirakan waktu yang 

diperlukannya untuk memecahkan masalah (VL2035) yakni selama 10 menit. VL 

mernikirkan kemungkinan adanya cara lain rnemecahkan masalah tetapi tidak 

rnenernukan cara lain tersebut (VL2037). VL rnelakukan pernantauan terhadap 

rencana alur pernecahan masalah (VL2050) dengan cara menyesuaikan langkah 

yang dipilihnya dengan yang diketahui dan yang ditanyakan di soal. Selain itu, 

VL juga memantau ketepatan rencana yang dibuatnya untuk rnernecahkan 

rnasalah, yaitu dengan cara rnembaca soal dan menganalisis kemungkinan rencana 

yang tepat (VL2038, VL2039). VL merneriksa kesesuaian rencana alur 

pernecahan rnasalah (VL2038) dengan cara mengecek kesesuaiannya dengan soal 

tersebut (VL2039). VL memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk 

rnenyelesaikan soal dengan cara rnemetakan perkiraan waktu untuk 

menyelesaikan urutan langkah yang telah ditetapkan pada alur pernecahan 

rnasalah (VL2036). 

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pernecahan rnasalah, VL rnelakukan hal-hal berikut. VL 

rnenentukan langkal1 pertama yang akan dilakukannya untuk rnelaksanakan 

rencana pernecahan rnasalah, yaitu memastikan kebenaran angka yang akan 

dituliskannya dengan rnelihat kernbali ke soal (VL2043). VL menyadari bahwa 

dengan langkah tersebut, subjek akan dapat mengurangi kesalahan yang rnungkin 

dilakukannya (VL2044). VL rnemikirkan cara yang digunakannya untuk 

melaksanakan rencana pemecahan rnasalah, yaitu menghittmg bilangan pertama 
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dan bilangan keduanya (VL2046), serta tidak terpikir cara yang lain (VL2048). 

VL melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah dibuatnya, yaitu 

mengbitung hasil pembagian 30 dengan 3, kemudian menggtmakan hasilnya 

untuk mencari bilangan kedua (VL2051 ), sehingga diperoleh jawaban bilangan 

pertama 10 dan bilangan kedua 8 (VL2053 ). VL melakukan peninjauan terhadap 

pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara 

memastikan bahwa bilangan pertama ditentukan terlebih dahulu kemudian 

bilangan kedua serta cara memperolehnya sesuai dengan apa yang diketahui di 

soal (VL2047, VL2049). VL juga melakukan pemantauan terhadap perhitungan 

yang dilakukannya dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke bagian 

yang diketahui di soal (VL2052). VL juga memeriksa kesesuaian apa yang 

dilaksanakan dengan rencana yang telah dibuatnya (VL2060) dengan cara 

memastikan bahwa cara menghitungnya sudah benar serta basil yang diperoleh 

jika disubstitusikan ke soal diperoleb pernyataan yang benar. 

Tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Pada langkah 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalab, VL melakukan hal-hal sebagai 

berikut. VL memikirkan cara mengecek hasil yang diperoleb (VL2055) yaitu 

dengan mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke bagian yang diketahui di soal. 

VL menyadari babwa dengan cara itu, subjek dapat memperoleb keyakinan bahwa 

hasil yang diperoleh adalah benar (VL2056). VL memonitor kebenaran basil yang 

diperoleh (VL2057) dengan cara memastikan bahwa bilangan pertama maupun 

bilangan kedua yang diperolehnya memenuhi pernyataan pada bagian yang 

diketahui di soal. VL juga memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya 
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(VL2054) dengan cara mensubstitusikan basil yang diperoleh ke persamaan yang 

terbentuk pada bagian yang diketahui di soal. 

b. Validasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara berbasis tugas pada 

TPM 1 dan TPM 2, maka dapat dilihat konsistensi aktivitas yang dilakukan VL 

dalam memecahkan masalah. Adapun data aktivitas-aktivitas yang dilakukan VL 

tersebut ditampilkan pada tabel 4.4 berikut ini. Pada tabel tersebut juga dituliskan 

pengelompokan aktivitas metakognisi yang dilakukan oleh VL berdasarkan 

indikator metakognisi dalam memecahkan masalah yang telah disajikan di tabel 

3.5. 

Langkah 
Pemecahan 

Masalah 
Memahami 
masalah (M) 

Tabel 4.4 Perbandingan Data Subjek VL 
Pada TPM 1 dan TPM 2 

Data Pada TPM 1 Data Pada TPM 2 

(MB1) (MBl) 

VL menyebutkan VL menyebutkan 
langkah pertama yang langkah pertama yang 
dilakukannya untuk dilakukannya untuk 
memahami soal adalah memahami soal 
membaca soal tersebut adalah membaca soal 
(VL1002). (VL2003). 
VL menyadari bahwa VL menyadari bahwa 
dengan membaca soal, dengan membaca soal, 
subjek dapat mengerti isi subjek dapat 
soal (VL1012). mengetahui maksud 

soal (VL2010). 
VL membaca soal VL membaca soal 
dengan berbisik dengan bibir bergerak 
(VL1004). seperti sedang 

membaca kalimat 
(VL2004). 

Pada saat VL mengalami VL tidak mengalami 
kesulitan memahami kesulitan memahami 

Konsistensi 
Data 

Konsisten 

Konsisten 

Konsisten 
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soal (VL1005), VL soal (VL2005). 
memutuskan untuk 
membaca ulang soal 
(VL 1007) agar dapat 
memahaminya, sehingga 
dapat menuliskan apa 
yang diketahui dan yang 
dicari di soal tersebut 
(VL1008). 
Setelah VL membaca Setelah VL membaca Konsisten 
ulang soal tersebut, VL soal tersebut, VL 
dapat menyebutkan dan dapatmengungkapkan 
menjelaskan dengan baik soal dengan bahasa 
apa yang diketahui dan sendiri, meskipun 
apa yang ditanyakan di beberapa kalimat yang 
soal (VL1013, VL1014). disampaikannya sama 

persis dengan kalimat 
yang ada di soal 
(VL2006). 
Selain itu VL dapat 
menyebutkan dengan 
baik apa yang 
diketahui dan apa 
yang ditanyakan di 
soal (VL2008). 

(MB2) (MB2) Konsisten 

VL berpikir bahwa VL berpikir bahwa 
konsep prasyarat yang konsep prasyarat yang 
diperlukan untuk diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini menyelesaikan soal ini 
adalah konsep adalah konsep 
penjumlahan dan pembagian, 
perkalian (VL1020), penjumlahan dan 
serta pembagian perkalian (VL2011, 
(VL1048, VL1049). VL VL2012). 
menyadari bahwa VL menyadari bahwa 
konsep penjumlahan dan konsep tersebut dapat 
perkalian, serta digunakan untuk 
pembagian dapat menyelesaikan soal 
digunakan untuk dengan alasan di soal 
menyelesaikan soal terdapat kata 
tersebut (VL1021) penjumlahan dan 
dengan alasan di soal perkalian (VL2013). 
terdapat kata 
penjumlahan dan kali. 
VL berpikir bahwa tidak Pada saat membaca Konsisten 
semua kalimat yang soal, VL membaca 
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yang ada di soal perlu semua kalimat di soal 
dicermati (VLl 022). tersebut tetapi tidak 

mencermati semua 
kalimat di soal 
(VL2014). 

(MB3) (MB3) Konsisten 

VL dapat menyebutkan VLdapat 
alasannya yaitu karena menyebutkan secara 
kalimat di soal tersebut lengkap bagian mana 
ada yang penting dan yang dicermati 
ada yang tidak (VL2015) serta 
(VL1023). menyadari alasannya, 
VL dapat menyebutkan yaitu karena kalimat 
kalimat yang di soal tersebut adalah 
danggapnya penting kalimat yang 
(VL1024, VL1031). diketalmi dan yang 
VL menyadari bahwa ditanyakan di soal 
kalimat bagian yang (VL2017). 
diketahui dan yang 
ditanyakan adalah 
penting untuk dicermati 
(VL1026). 
(MM1) (MM1) Konsisten 

VL melakukan VL melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
langkah-langkah yang langkah-langkah yang 
diambilnya untuk diambilnya untuk 
memahami soal memahami soal 
(VL1037) dengan cara (VL2018, VL2021, 
memastikan bahwa VL2022) dengan cara 
dengan langkah-langkah memastikan bahwa 
tersebut, subjek dapat langkah yang 
menuliskan yang diambilnya membantu 
diketahui dan yang subjek memahami 
ditanyakan di soal. soal. 
(MM2) (MM2) Konsisten 

VL juga melakukan VL juga memantau 
pemantauan terhadap kesesuaian konsep 
kesesuaian konsep prasyarat yang akan 
prasyarat yang akan digunakan tmtuk 
digunakan untuk memecahkan masalah 
memecahkan masalah di di soal tersebut 
soal terse but (VL 1021) (VL2020) dengan cara 
dengan cara memastikan membaca ulang soal 
konsep tersebut dan memastikan 
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disebutkan di soal. bahwa konsep 
prasyarat yang 
dipikirkannya telah 
sesuai dengan soal. 

(MM3) (MM3) Konsisten 

Adapun informasi Pemantauan terhadap 
penting yang ada di soal informasi penting 
tersebut, dipantau oleh yang ada di soal 
VL dengan cara tersebut dilakukan VL 
membaca kalimat yang dengan cara membaca 
dituliskannya dilembar u1ang soal dan 
jawab sambil membaca mencocokkannya 
ulang soal untuk dengan kalimat yang 
menemukan dituliskannya di 
kemungkinan terdapat lembar jawab pada 
informasi penting yang bagian diketahui dan 
terlewat (VL1030). ditanyakan (VL2024, 

VL2025). 
(MEl) (MEl) Konsisten 

VL melakukan VL melakukan 
pemeriksaan terhadap peuaeriksaanterhadap 
kebenaran ungkapan kebenaran ungkapan 
yang dikatakannya yang dikatakannya 
berdasarkan apa yang berdasarkan apa yang 
dipahaminya (VL 1041) dipahaminya 
dengan cara melihat (VL2028) dengan cara 
kembali apa yang uaembaca ulang soal 
dituliskannya di lembar dan mencocokkan apa 
jawab dan yang dituliskannya 
mencocokkannya dengan dengan kalimat di 
kalimat-kalimat di soal. soal. 
(ME2) (ME2) Konsisten 

VL juga uaeuaeriksa VL meuaeriksa 
kesesuaian konsep kesesuaian konsep 
prasyarat yang akan prasyarat yang akan 
digunakannya dalam digunakannya dalam 
uaemecahkan masalah meuaecahkan uaasalah 
(VL 1041) dengan cara (VL2020) dengan cara 
mencocokkan konsep mencocokkan konsep 
yang dipikirkannya prasyarat yang 
dengan kalimat-kalimat dipikirkannya dengan 
di soal. kalimat di soal. 
(ME3) (ME3) Konsisten 

Adapun keuaungkinan Akan tetapi VL tidak 
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memahami masalah memeriksa 
dengan cara yang lain, kemungkinan 
VL memeriksanya memahami masalah 
dengan cara membaca dengan cara yang lain 
ulang soal dan mencema (VL2031). 
kembali kalimat -kalimat 
di soal, meskipun pada 
akhimya VL tidak 
menemukan cara lain 
untuk memahami 
masalah tersebut selain 
cara yang telah 
ditempuhnya (VL1045). 

Membuat (RBI) (RBI) Konsisten 
rene ana 
pemecahan VL memikirkan urutan VL memikirkan 
masalah ( R) langkah pemecahan urutan langkah 

masalah yang akan pemecahan masalah 
digunakan, yaitu yang akan digunakan, 
membagi 30 dengan 2 yaitu membagi 30 
kemudian hasilnya dengan 3 kemudian 
digunakan tmtuk hasilnya digunakan 
mencari bilangan kedua untuk mencari 
(VL1047). bilangan kedua 
VL menyadari bahwa (VL2032). 
urutan langkah tersebut VL menyadari bahwa 
adalahjalan tercepat dan denganlagkah 
paling mungkin tersebut, subjek dapat 
dilakukan untuk menemukan bilangan 
menyelesaikan soal pertama dan bilangan 
(VL1074). kedua (VL2033 ). 
VL juga memikirkan VL juga memikirkan Konsisten 
cara memperoleh cara memperoleh 
bilangan kedua, yaitu bilangan kedua, yaitu 
dengan mensubstitusikan dengan 
bilangan pertama kepada mensubstitusikan 
persamaan yang memuat bilangan pertama 
bilangan kedua kepada persamaan 
(VL1063). yang memuat bilangan 

kedua (VL2034 ). 
(RB2) (RB2) Konsisten 

VL memperkirakan VL memperkirakan 
waktuyang waktuyang 
diperlukannya untuk diperlukannya untuk 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
(VL1051), yaitu selama (VL2035) yakni 
5 menit. selama 10 menit. 
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(RB3) (RB3) Konsisten 

VL memikirkan VL memikirkan 
kemungkinan adanya kemungkinan adanya 
cara lain memecahkan cara lain memecahkan 
masalah tetapi tidak masalah tetapi tidak 
menemukan cara lain menemukan cara lain 
tersebut (VL 1052 ). tersebut (VL2037). 
(RM1) (RM1) Konsisten 

VL melakukan VL melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
rencana alur pemecahan rencana alur 
masalah (VL1054) pemecahan masalah 
dengan cara memastikan (VL2050) dengan cara 
alur yang ditetapkannya menyesuaikan langkah 
akankah menghasilkan yang dipilihnya 
jawaban yang diminta dengan yang diketahui 
seal. dan yang ditanyakan 

disoal. 
(RM3) (RM3) Konsisten 

VL juga melakukan VL juga memantau 
pemantauan terhadap ketepatan rencana 
ketepatan rencana yang yang dibuatnya untuk 
dibuatnya untuk memecahkan masalah, 
memecahkan masalah yaitu dengan cara 
(VLl 060) dengan cara membaca soal dan 
membaca soal dan menganalisis 
memastikan bahwa kemungkinan rencana 
rencana yang disusunnya yang tepat (VL2038, 
sudah sesuai dengan VL2039). 
soal. 
(RE1) (RE1) Konsisten 

VL memeriksa VL memeriksa 
kesesuaian rencana alur kesesuaian rencana 
pemecahan masalah alur pemecahan 
(VL 1060) dengan cara masalah (VL2038) 
mengecek kesesuaiannya dengan cara mengecek 
dengan yang diketahui kesesuaiannya dengan 
dan yang ditanyakan di soal tersebut 
soal tersebut (VL1061). (VL2039). 
(RE2) (RE2) Konsisten 

VL memeriksa VL memeriksa 
kesesuaian waktu yang kesesuaian waktu 
diperkirakan untuk yang diperkirakan 
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menyelesaikan soal untuk menyelesaikan 
dengan cara memetakan soal dengan cara 
perkiraan waktu untuk memetakan perkiraan 
menyelesaikan urutan waktu untuk 
langkah yang telah menyelesaikan urutan 
ditetapkan pada alur langkah yang telah 
pemecahan masalah ditetapkan pada alur 
(VL1058), yakni untuk pemecahan masalah 
bilangan pertama 1 (VL2036). 
menit dan untuk mencari 
bilangan kedua 4 menit. 

Melaksanakan (PB1) (PB1) Konsisten 
rencana 
pemecahan VL menentukan langkah VL menentukan 
masalah pertama yang akan langkah pertama yang 

dilakukannya untuk akan dilakukannya 
melaksanakan rencana untuk melaksanakan 
pemecahan masalah, rencana pemecahan 
yaitu mengambil pulpen masalah, yaitu 
dan lembar jawab serta memastikan 
memastikan kebenaran kebenaran angka yang 
angka yang akan akan dituliskannya 
dituliskannya dengan dengan cara melihat 
cara melihat kembali ke kembali ke soal 
soal (VL1066). (VL2043). 
VL menyadari bahwa VL menyadari bahwa 
dengan mengambil dengan langkah 
pulpen dan lembar tersebut, subjek akan 
jawab, subjek dapat dapatmengurangi 
memulai menuliskan kesalahan yang 
sesuatu dan agar apa mungkin 
yang dituliskannya dilakukannya 
benar, VL sadar bahwa (VL2044). 
bilangan yang 
dituliskannya harus 
sesuai dengan soal 
(VL1067). 
(PB2) (PB2) Konsisten 

VL memikirkan cara VL memikirkan cara 
yang digunakannya yang digunakannya 
untuk melaksanakan untuk melaksanakan 
rencana pemecahan rencana pemecahan 
masalah (VL 1071 ), yaitu masalah, yaitu 
menghitung bilangan menghitung bilangan 
pertama dan bilangan pertama dan bilangan 
keduanya (VL1072), keduanya (VL2046), 
serta tidak menggunakan serta tidak terpikir 
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cara yang lain, misalnya cara yang lain 
menggambar (VL1073). (VL2048). 
VL melaksanakan VL melaksanakan Konsisten 
rencana pemecahan rencana pemecahan 
masalah yang telah masalah yang telah 
dibuatnya, yaitu dibuatnya, yaitu 
menghitung hasil menghitung hasil 
pembagian 30 dengan 2, pembagian 30 dengan 
kemudian menggunakan 3, kemudian 
hasilnya untuk mencari menggunakan 
bilangan kedua hasilnya untuk 
(VL1076), sehingga mencari bilangan 
dipero1eh jawaban kedua (VL2051 ), 
bilangan pertama 15 dan sehingga diperoleh 
bilangan kedua 81 jawaban bilangan 
(VL1075). pertama 10 dan 

bilangan kedua 8 
(VL2053). 

(PM1) (PMl) Konsisten 

VL melakukan VL melakukan 
peninjauanterhadap peninjauanterhadap 
pelaksanaanrencana pelaksanaan rencana 
pemecahan masalah pemecahan masalah 
yang dilakukannya, yang dilakukannya, 
yakni dengan cara yakni dengan cara 
membaca ulang soal memastikan bahwa 
(VLl 078), sehingga bilangan pertama 
ditemukan bahwa ditentukan terlebih 
bilangan kedua bukanlah dahulu kemudian 
81 tetapi 9 (VL1083). bilangan kedua serta 

cara memperolehnya 
sesuai dengan apa 
yang diketahui di soal 
(VL2047, VL2049). 

(PM3) (PM3) Konsisten 

VL melakukan VL juga melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
perhitungan yang perhitungan yang 
dilakukannya dengan dilakukannya dengan 
cara mensubstitusikan cara mensubstitusikan 
hasil yang diperoleh ke hasil yang diperoleh 
bagian yang diketahui di ke bagian yang 
soal (VL1084). diketahui di soal 

(VL2052). 
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(PEl) (PEl) Konsisten 

VL juga memeriksa VL juga memeriksa 
kesesuaian apa yang kesesuaian apa yang 
dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan 
rencana yang telah rencana yang telah 
dibuatnya (VL1085) dibuatnya (VL2060) 
yakni mencari bilangan dengan cara 
pertama kemudian memastikan bahwa 
mencari bilangan kedua. cara menghitungnya 

sudah benar serta hasil 
yang diperoleh jika 
disubstitusikan ke soal 
diperoleh pemyataan 
yangbenar. 

Memeriksa (KBl) (KBl) Konsisten 
kembali hasil 
pemecahan VL memikirkan cara VL memikirkan cara 
masalah mengecek hasil yang mengecek hasil yang 

diperoleh (VL1088) diperoleh (VL2055) 
dengan melakukan yaitu dengan 
pengecekanterhadap mensubstitusikan hasil 
perhitungan yang yang diperoleh ke 
dilakukannya untuk bagian yang diketahui 
menentukan bilangan di soal. 
pertama maupun VL menyadari bahwa 
bilangan kedua. dengan cara itu, subjek 
VL menyadari bahwa dapat memperoleh 
dengan melakukan hal keyakinan bahwa hasil 
tersebut akan diperoleh yang diperoleh adalah 
kepastian apakah jika benar (VL2056). 
kedua bilangan yang 
diperolehnya sudah tepat 
ataukah belum 
(VL1091). 
(KMl) (KMl) Konsisten 

VL memonitor VL memonitor 
kebenaran hasil yang kebenaran hasil yang 
diperoleh (VL1090) diperoleh (VL2057) 
dengan cara dengan cara 
mencocokkan hasil yang memastikan bahwa 
diperolehnya dengan bilangan pertama 
hasil perhitungan ulang maupun bilangan 
yang dilakukannya. keduayang 

diperolehnya 
memenuhi pemyataan 
pada bagian yang 
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diketahui di soal. 
(KE1) (KE1) Konsisten 

VL memeriksa VL memeriksa 
kebenaranjawaban yang kebenaranjawaban 
diperolehnya (VL1089) yang diperolehnya 
dengan cara (VL2054 ) dengan 
mensubstitusikan hasil cara mensubstitusikan 
yang diperoleh ketika hasil yang diperoleh 
melakukan perhitungan ke persamaan yang 
ulang, jika sudah sesuai, terbentuk pada bagian 
maka disimpulkan yang diketahui di soal. 
bahwa jawabannya 
sudah benar. 

Dan tabel dt atas, VL menunJukkan konsistensi aktiVItas yang 

dilakukannya dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, data yang diperoleh 

pada TPM 1 merupakan data yang valid, sehingga dapat digunakan untuk 

mengambil kesimpulan. 

c. Penyimpulan Data 

Pada bagian ini, setelah dilakukan pemaparan dan validasi data, maka 

dilakukan penyimpulan tentang data tersebut. Kesimpulan yang diambil juga 

mempertimbangkan konsistensi kemunculan aktivitas subjek VL, khususnya 

aktivitas metakognisi, dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, tabel 4.4 di 

atas digunakan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas metakognisi apa saja yang 

secara konsisten dilakukan subjek VL dalam memecahkan masalah. Berikut ini 

adalah kesimpulan data aktivitas metakognisi subjek VL dalam memecahkan 

masalah berdasarkan data pada TPM 1 dan TPM 2. 

1) Aktivitas metakognisi subjek VL pada tahap memahami masalah 

Pada tahap memahami masalah, subjek VL melakukan aktivitas 

perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan basil 
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berpikimya. Subjek VL menyadari proses dan basil berpikimya dalam 

membangun rencana memabami masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan oleh 

subjek VL sebagai berikut. (a) VL memikirkan langkah pertama yang 

dilakukannya untuk memahami soal adalah membaca soal. Kemudian VL juga 

menyadari bahwa dengan langkah tersebut, subjek dapat mengetahui maksud soal, 

antara lain dapat menyebutkan hal-hal yang diketabui dan yang ditanyakan. (b) 

VL memikirkan bahwa konsep prasyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan 

soal ini adalah konsep penjumlaban dan perkalian, serta pembagian. VL 

menyadari bahwa konsep penjumlahan dan perkalian, serta pembagian dapat 

digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut dengan alasan di soal terdapat kata 

penjumlahan dan kali. (c) VL memikirkan alasan membaca/mencermati suatu 

bagian dari soal, yaitu karena bagian tersebut adalah yang diketahui dan yang 

ditanyakan di soal. 

Subjek VL menyadari proses dan basil berpikirnya dalam memonitor saat 

memahami masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan oleb subjek VL sebagai 

berikut. (a) VL melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang 

diambilnya untuk memahami soal dengan cara memastikan bahwa dengan 

langkah-langkah tersebut, subjek dapat menuliskan yang diketahui dan yang 

ditanyakan di soal. (b) VL juga melakukan pemantauan kesesuaian konsep 

prasyarat yang akan digtmakan untuk memecahkan masalah di soal tersebut 

dengan cara memastikan konsep terse but disebutkan di soal. (c) VL melakukan 

pemantauan informasi penting yang ada di soal tersebut dengan cara membaca 

kalimat yang dituliskannya dilembar jawab sambil membaca ulang soal untuk 

menemukan kemungkinan terdapat informasi penting yang terlewat. 
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Subjek VL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi 

saat memahami masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan oleh subjek sebagai 

berikut. (a) VL melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang 

dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara melihat kembali apa 

yang dituliskannya di lembar jawab dan mencocokkannya dengan kalimat-kalimat 

di soal. (b) VL melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian konsep prasyarat 

yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah dengan cara mencocokkan 

konsep yang dipikirkannya dengan kalimat-kalimat di soal. (c) VL memeriksa 

kemungkinan memahami masalah dengan cara yang lain, meskipun VL tidak 

menemukan cara selain yang telah ditempuhnya. 

2) Aktivitas metakognisi subjek VL pada tahap membuat rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, subjek VL melakukan 

aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil berpikirnya. Subjek VL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam 

membangun rencana saat membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran 

tersebut ditunjukkan oleh subjek sebagai berikut. (a) VL memikirkan urutan 

langkah pemecal1an masalah yang akan digunakan, yaitu membagi 30 dengan 2 

kemudian hasilnya digunakan untuk mencari bilangan kedua. VL menyadari 

bahwa urutan langkah tersebut adalah jalan tercepat dan paling mungkin 

dilakukan untuk menyelesaikan soal (b) VL memperkirakan waktu yang 

diperlukannya untuk memecahkan masalah, yaitu selama 5 menit. (c) VL 

memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah tetapi tidak 

menemukan cara lain tersebut. 
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Subjek VL menyadari proses dan hasil berpikimya dalam memonitor saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan oleh 

subjek sebagai berikut. (a) VL melakukan pemantauan terhadap rencana alur 

pemecahan masalah dengan cara memastikan alur yang ditetapkannya akankah 

menghasilkan jawaban yang diminta soal. (b) VL juga melakukan pemantauan 

terhadap ketepatan rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah dengan 

cara membaca soal dan memastikan bahwa rencana yang disusunnya sudah sesuai 

dengan soal. 

Subjek VL menyadari proses dan hasil berpikimya dalam mengevaluasi saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan oleh 

subjek VL sebagai berikut. (a) VL memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan 

masalah dengan cara mengecek kesesuaiannya dengan yang diketahui dan yang 

ditanyakan di soal terse but. (b) VL memeriksa kesesuaian waktu yang 

diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara memetakan perkiraan waktu 

untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah ditetapkan pada alur pemecahan 

masalah. 

3) Aktivitas metakognisi subjek VL pada tahap melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek VL 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil berpikimya. Subjek VL menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Kesadaran tersebut ditunjukkan oleh subjek VL sebagai berikut. (a) VL 

memikirkan langkah pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan 
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rencana pemecahan masalah, yaitu mengambil pulpen dan lembar jawab serta 

memastikan kebenaran angka yang akan dituliskannya dengan cara melihat 

kembali ke soal. VL menyadari bahwa dengan mengambil pulpen dan lembar 

jawab, subjek dapat memulai menuliskan sesuatu dan agar apa yang dituliskannya 

benar, VL sadar bahwa bilangan yang dituliskannya hams sesuai dengan soal. (b) 

VL memikirkan cara yang digunakannya untuk melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, yaitu hanya dengan menghitung bilangan pertama dan bilangan 

keduanya, serta tidak menggunakan cara yang lain. 

Subjek VL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan oleh 

subjek VL sebagai berikut. (a) VL melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan 

rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara membaca 

ulang soal. (b) VL melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang 

dilakukannya dengan mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke bagian yang 

diketahui di soal. 

Subjek VL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan VL 

melalui kegiatan memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana 

yang telah dibuatnya yakni mencari bilangan pertama kemudian mencari bilangan 

kedua. 

4) Aktivitas metakognisi subjek VL pada tahap memeriksa kembali basil 

pemecahan masalah 

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, subjek VL 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



105 

proses dan hasil berpikirnya. Subjek VL menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. 

Kesadaran tersebut ditunjukkan VL melalui kegiatan memikirkan cara mengecek 

hasil yang diperoleh yaitu dengan cara melakukan pengecekan terhadap 

perhitungan yang dilakukannya untuk menentukan bilangan pertama maupun 

bilangan kedua. VL menyadari bahwa dengan melakukan hal tersebut akan 

diperoleh kepastian apakah jika kedua bilangan yang diperolehnya sudah tepat 

ataukah belum. 

Subjek VL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Kesadaran tersebut dittmjukkan VL 

melalui kegiatan memonitor kebenaran hasil yang diperoleh dengan cara 

mencocokkan hasil yang diperolehnya dengan hasil perhitungan ulang yang 

dilakukannya. 

Subjek VL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan VL 

melalui kegiatan memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan cara 

mensubstitusikan hasil yang diperoleh ketika melakukan perhitungan ulang, jika 

sudah sesuai, maka disimpulkan bahwajawabannya sudah benar. 

2. Paparan Data, Validasi Data, dan Penyimpulan Data Subjek Dengan 

Gaya Belajar Visual Berjenis kelamin Perempuan (VP) 

a. Paparan Data 

1) Paparan Data Pada TPM 1 
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P1002 : Ok. Saya mempunyai soal. Ini, Mbak. (peneliti menyodorkan 
lembar soal kepada subjek penelitian). Kalau kamu diminta 
mengetjakannya, apa yang pertama kali kamu lakukan? 

VPl 002 : Membaca soalnya, Bu. 
P1003 : Ok. Kalau begitu, silahkan membaca soal ini. Kalau sudah selesai 

membaca, sampaikan 'sudah' ya agar saya tabu bahwa kamu 
sudah selesai membacanya. 

VP1003 : (Subjek membaca soal di dalam hati. Pandangan mata subjek 
mengikuti kalimat demi kalimat di soal. Subjek membaca soal ini 
tidak hanya sekali, tetapi dari pandangan matanya, dia 
mengulang membaca soal sebanyak 3 kali. Waktu yang 
diperlukan untuk membaca soa/ ini cukup lama). Sudah, Bu. 
(subjek mengakhiri aktivitasnya). 

P1004 : Apakah kamu sudah paham soal ini? 
VP 1004 : Insya Allah sudah, Bu. 
P1005 : Apa langkah pertama yang tadi kamu lakukan untuk memahami 

soal ini? 
VP1005: Yang pertama, saya baca soalnya. 
P1006 : Mengapa itu kamu pilih sebagai langkah pertama untuk 

memahami soal ini? 
VP1006: Kalau disuruh mengetjakan soal, terns belum baca soalnya, kan 

tidak bisa, Bu. 
PI 007 : Kenapa tidak bisa? 
VPI 007 : Kan gak mungkin, apa isi soalnya saja bel urn tabu, masak mau 

mengetjakannya. 
P1008 : Oh, begitu. Jadi, apa alasanmu memilih membaca soal sebagai 

langkah pertama memahami soal? 
VP1008: ltu tadi, Bu. Agar saya tabu apa isi soalnya. 
P1009 : Apa yang dimaksud dengan isi soalnya, mbak? 
VP1009: Em ... apa yang sudah ada di soal, dan apa yang disuruh mencari. 
P1010 : Apakah itu seperti apa yang diketahui dan yang ditanyakan di 

soal? 
VP1010: Hebe (subjek tersenyum) Iya, itu maksud saya, Bu. 
PlOll : Baiklah. Kamu tadi mengatakan bahwa sudah paham soal ini. 

Betul? 
VPIOll : Iya, Bu. 
P1012 : Apakah kamu bisa menuliskan apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan di soal ini? 
VP1012: Bisa. 
P1013 : Kalau begitu, silahkan tuliskan di lembar jawab apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal ini. 
VP1013 : (Subjek menuliskan bagian yang diketahui dan yang ditanyakan 

di /embar jawab yang telah disediakan dalam waktu yang cukup 
lama). Sudah, Bu. (Subjek mengakhiri aktivitasnya). 

P1014 : Baik. Apa yang diketahui di soal ini? 
VP1014: Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua 

menghasilkan bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. 
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Carilah kedua bilangan tersebut. (Subjek membaca tulisannya di 
lembar jawab) 

PIOI5 : Ok. Jadi yang ditanyakan adalah? 
VPIOI5 : Carilah kedua bilangan tersebut. 
PIOI6 : Kalau mendapatkan soal ini, apa yang kamu lakukan? 
VPIOI6: Mencarinya, Bu (maksudnya: mencari kedua bilangan tersebut). 
PIOI7 : Untuk dapat mencarinya, apakah kamu perlu mengetahui konsep 

tertentu? 
VPIOI7: Sepertinya, hams tahu penjumlahan dan perkalian, Bu. 
PIOI8 : Kok sepertinya? Apakah kamu tidak begitu yakin? 
VPI 018 : lya, Bu. Kan kalau dilihat di sini (soal), ada kata dijumlahkan 

terns juga ada kali, Bu. 
PIOI9 : Tuh, berarti ada pendukung apa yang kamu terka. Kok tidak 

yakin? 
VPIOI9: Hehe (subjek tersenyum) Kan belum tentu hanya itu, Bu. Bisajadi 

masih ada yang lain. 
PI020 : Oh, Begitu. Apakah kamu perlu membaca u1ang soal ini untuk 

memastikannya? 
VPI 020 : lya, Bu. 
PI 02I : Ok. Silahkan kalau begitu. 
VPI021 : (Subjek kembali mencermati kalimat-kalimat di soal. Aktivitas ini 

dilakukan oleh subjek dalam waktu yang tidak terlalu lama) 
Sudah, Bu. (Subjek mengakhiri aktivitasnya). 

PI 022 : Apakah kamu temukan pengetahuan lain yang diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini selain penjumlahan dan perkalian? 

VP1022: Tidak, Bu. 
P1023 : Baiklah. Tadi, pada saat kamu membaca soal ini, apakah kamu 

mencermati semua kalimatnya ataukah hanya sebagian? 
VP1023 : Saya baca semuanya, Bu. Tapi adajugayang saya perhatikan. 
P1024 : Bagian mana yang kamu perhatikan? 
VPI024: Bagian ini, Bu. (Subjek menunjuk ke kalimat: Jika bilangan 

pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka 
menghasilkan bilangan 96). 

P1025 : Ada lagi? 
VPI025: Ada, Bu. Yang ini. (Subjek menunjuk kalimat: Dua kali bilangan 

pertama adalah 30). 
PI026 :Ada yang lain lagikah? 
VPI026: Tidak ada, Bu. 
P1027 : Ok. Apakah kamu mempunyai alasan mengapa memperhatikan 

kalimat-kalimat yang kamu tunjukkan tadi? 
VPI027 : lya, Bu. 
Pl028 : Bisakah kamu menceritakan apa alasannya? 
VPI029: (Subjek terdiam sesaat sambil bergumam) Em .. Kalimat ini dan 

ini (subjek menunjuk ka/imat: Jika bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bi/angan kedua, maka menghasilkan bilangan 96 
dan Dua kali bilangan pertama adalah 30) saya perlukan lmtuk 
mengeijakan soal ini, Bu. Kan kalau tidak ada itu (maksudnya 
dua kalimat tersebut), saya tidak akan bisa mengerjakan soal ini. 
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Menurut saya, begitu, Bu. Hehe (subjek tersenyum. Ehpresi 
wajahnya menunjukkan bahwa subjek tidak begitu yakin dengan 
apa yang bant saja dikatakan). 

Pl 030 : Oh, begitu. Jadi, apa yang kamu bisa ungkapkan dari soal ini? 
VP1030 : (subjek terdiam dan tampak terganggu dengan suasana di luar 

ntangan). Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Dan dua kali 
bilangan pertama adalah 30. (Subjek membaca beberapa kalimat 
di soal) 

P1031 : Apa yang kamu sampaikan itu sudah sesuai dengan soal ini? 
VP1031 : Sudah, Bu. 
P1033 : Kamu tadi sudah membaca soal ini. Kamujuga sudah menuliskan 

apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Apakah langkah yang 
kamu tempuh tersebut sudah membantumu memahami soal ini? 

VP1033: Iya, Bu. 
Pl 034 : Apa alasanmu mengatakan demikian? 
VP1034: Kan setelah saya membaca, saya tahu isi soalnya. Terns, saya bisa 

menuliskan yang diketahui dan yang ditanya di soal. Setelah saya 
tulis itu, saya jadi lebih ingat dengan yang diketahui dan yang 
ditanya di soal ini. Begitu, Bu. 

P1035 : Oh, begitu. Apakah ada kemungkinan cara lain yang dapat 
digunakan untuk memahami soal ini? 

VP1035: Saya tidak tahu, Bu. 
P1036 : Ok. Apakah kamu sudah yakin bahwa kalau kamu tahu 

penjumlahan dan perkalian maka kamu dapat mengerjakan soal 
ini? 

VP1036: Iya, Bu. Sekarang saya sudah yakin. 
P1037 : Tidak adakah yang lain selain itu? 
VP1037: Menurut saya tidak ada, Bu. 
P1038 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa konsep penjumlahan dan 

perkalian adalah konsep yang kamu perlukan untuk mengerjakan 
soal ini? 

VP1038: Ini kan di soal ada kata dijumlahkan, berarti benar saya harus tahu 
penjumlahan. Terns, ini ada kata dua kali, berarti benar saya harus 
tahu perkalian. 

P1039 : Oh, begitu. Apakah ada informasi penting dan bisa digunakan 
untuk menyelesaikan soal ini? 

VP1039: Ada, yaitu mencari bilangan kedua. 
P1040 : Maksudnya? 
VP 1040 : Ini kan sudah ada bilangan pertamanya, makanya yang harus 

dicari bilangan kedua. 
Pl 041 : Oh, begitu. Apakah ada hal lain yang juga penting untuk 

digunakan menyelesaikan soal ini? 
VP1041 : Ada, yaitu bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 

bilangan kedua hasilnya 96. 
P1042 : Masihkah ada yang lain lagi? 
VP1042: Em ... Adagakya ... (subjek kembali mencermati soal) Ini bu, dua 

bilangan asli yang berlainan. 
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P1043 : Masih ada lagi? 
VP1043 : Hehe (subjek tersenyum kecil). Kayaknya sudah habis, Bu. 
P1044 : Ok. Kalau kamu diminta menjawab soal ini, langkah-langkah apa 

saja yang kamu pikirkan untuk menyelesaikannya? 
VP1044: Mencari bilangan pertama dan kemudian dijumlahkan dengan 

kuadrat bilangan kedua. Setelah itu akan didapat bilangan pertama 
dan bilangan kedua. Begitu, Bu. 

P104S : Oh, begitu. Apakah yang kamu pikirkan itu sudah sesuai untuk 
menyelesaikan soal ini? 

VP104S: Iya, Bu. 
P1046 : Bagaimana kamu bisa tahu bahwa itu sudah sesuai dengan 

maksud soal? 
VP1046: Ini kan sudah bisa diketahui bilangan pertamanya. Terns di soal 

ini disebutkan bahwa bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua hasilnya 96. Jadi, bilangan pertama dan 
bilangan kedua dapat diketahui. 

P1047 : Ok. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 
VP1047: Tidak ada, Bu. 
P1048 : Kok kamu yakin tidak ada cara lain? 
VP1048: Feeling saja, Bu. 
Pl049 : Jadi kamu tidak memeriksa kemungkinan bahwa ada cara lain? 
VP1049: Tidak, Bu. ya cara yang itu tadi saja yang saya pikirkan. Hehe 

(subjek tersenyum kecil) 
PlOSO : Kira-kira kamu perlu berapa lama untuk menyelesaikan soal ini? 
VPlOSl :Em .. 10 menit,mungkin. Hebe (Subjek tersenyum kecil). 
PlOS2 : Apa alasannya kok 10 menit? 
VPl OS2 : Kalau mencari bilangan pertama sepertinya tidak akan perlu 

waktu lama, tapi untuk mencari bilangan kedua, kayaknya perlu 
waktu agak lama, Bu. 

PlOS3 : Oh, begitu. Sekarang silahkan selesaikan soal ini seperti apa yang 
kamu pikirkan tadi. Tuliskan jawabanmu di lembar jawab. 

VP10S3: (subjek membaca soal dengan bibir komat kamit, bolak balik 
melihat soal dan /embar jawab. Melakukan hal itu berulang
ulang. Subjek tampak terganggu dengan suara orang berbicara 
di ruangan. Hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama). 

Pl OS4 : Bagaimana? Menurut kamu, apakah kita perlu pindah tern pat? 
VP10S4: Tidak, Bu. 
PlOSS : Baik. Kalau begitu silahkan dilanjutkan dengan menuliskan 

jawabanmu di lembar jawab. 
VPlOSS: Em ... (subjek bergumam. subjek tampak menemukan kesulitan 

yang cukup berarti untuk menuliskan apa yang ada dalam 
pikirannya) 

Pl OS6 : Ok. Apakah kamu perlu membaca ulang dan mencermati soal ini? 
VP10S6 : Iya, Bu. Perlu 
PlOS7 : Ok. Silahkan. 
VPl OS7 : Kalau dibuat pohon faktor tidak apa-apa ya bu? 
Pl OS8 : Silahkan. 
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VPI058: (subjek berpikir keras untuk menuliskan ide dalam pikirannya 
sehingga dapat menjawab soal. Subjek tampak mengalami 
kemacetan dalam melaksanakan rencana penyelesaian yang telah 
disusun. Sambi/ mulut komat kamit dan meletakkan dagu di meja, 
menempelkan ujung pulpen ke dahi, subjek mencoba menjalankan 
rencana yang telah disusunnya. Waktu yang digunakan untuk 
kegiatan ini cukup lama. ) 

Pl059 : Bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan menyeiesaikannya? 
VPI 059 : Tidak bisa bu 
PI 060 : Ok. Tadi kan kamu sudah memikirkan caranya. Setelah itu, 

bagaimana cara melakukannya? 
VPI060: Dengan pohon faktor, kemudian dikalikan. 
PI06I : Hehe (penanya tersenyum, berusaha mencairkan suasana agar 

subjek tidak terlalu tegang dalam berpikir) Coba, kamu ingat 
kembali rencana yang kamu katakan tadi. Tadi kamu katakan 
bahwa pertama yang kamu lakukan adalah mencari bilangan 
pertama, kemudian berikutnya mencari bilangan kedua. Sekarang, 
apa yang pertama kamu lakukan untuk melaksanakan rencana 
tersebut? 

VPI06I :Em ... berarti pertama saya akan mencari bilangan pertama. 
Pl063 : Ok. Kalau begitu silahkan kamu tuliskan di lembar jawab 

bagaimana cara mencari bilangan pertama. 
VPI063: (Subjek kembali memperhatikan lembar jawab yang ada di 

depannya dan mulai menuliskan langkah mencari bilangan 
pertama. Kegiatan ini dilakukan oleh subjek dalam waktu yang 
tidak terlalu lama) Sudah, Bu. (subjek mengakhiri aktivitasnya). 

PI064 : Apakah kamu sudah dapat bilangan pertama? 
VPI 064 : Sudah, Bu. 
PI 065 : Berikutnya, bagaimana dengan bilangan kedua? 
VPI 065 : Saya akan coba cari, Bu. 
PI066 : Silabkan. Tuliskan sajajawabanmu di lembar jawab. 
VPI 066 : Agak lama tidak apa-apa, Bu? 
PI 067 : lya. Secukupnya kamu mengeijakannya. 
VPI067: (Subjek mulai melakukan penghitungan untuk mencari bilangan 

kedua. Ekspresi wajah subjek tampak serius, bibir komat kamit 
seperti sedang mengucapkan setiap langkah yang ada dalam 
pikirannya. Subjek tampak memastikan bahwa perhitungan yang 
dilakukan sudah benar dengan cara mengulangi proses 
menghitungnya. Kegiatan ini dilakukan oleh subjek dalam waktu 
yang lama). Sudah, Bu. (subjek mengakhiri aktivitasnya). 

P1068 : Ok. Pada saat kamu melaksanakan rencana yang kamu buat untuk 
menyelesaikan soal ini, apa langkah pertama yang kamu lakukan? 
Berikan alasanmu juga ya. 

VP1068: Em ... Saya cocokkan yang saya tulis di lembar jawab dengan 
yang di soal, Bu. Alasan saya, agar saya yakin dengan yang 
diketahui dan yang ditanyakan di soal ini. Yang paling penting, 
saya cocokkan angka-angka yang diketahui, Bu. 
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PI 069 : Bisakah kamu menceriterakan kepada saya bagaimana cara kamu 
menjawab soal ini seperti yang kamu rencanakan? 

VP1069: Em ... Bisa, Bu. Tapi kayaknya tidak bisa lengkap. Hehe (subjek 
tersenyum keci[) 

P1 070 : Ok. Ceriterakan saja apa yang telah kamu lakukan tadi. 
VP1070: kan dua kali bilangan pertama sama dengan 30. Terns, 2 kali 15 

sama dengan 30. Jadinya, bilangan pertama 15. Kalau untuk 
bilangan kedua, saya tadi menggunakan pohon faktor. Tapi, tidak 
langsung pakai pohon faktor, Bu. 

P1 071 : Maksudnya bagaimana? 
VP1071 : Begini, Bu. Bilangan pertama 15. Padahal ini (menunjuk kalimat 

di soal: jika bilangan petama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96) berarti 15 
ditambah kuadrat bilangan pertama sama dengan 96. Kan I5 
ditambah 81 sama dengan 96. Jadi, bilangan kedua yang masih 
dikuadratkan itu adalah 81. Barn, setelah itu saya pakai pohon 
faktor. 

P1072 : Pohon faktor digunakan untuk apa? 
VPI072: Ya untuk mencari bilangan keduanya, Bu. 
P1073 : Ok. Bisakah kamu lanjutkan ceritanya? 
VP1073: Hehe (subjek tersenyum keci[) ini kan 81, kalau dibagi 3, dapat 

21, dibagi 3 lagi dapat 9, masih bisa dibagi 3 dapat 3 lagi. (Subjek 
berbicara sambil menunjuk pada pohon faktor yang dituliskannya 
di /embar jawab ). 

PI074 :Terns? 
VP1074 : Terns, dari sini saya tahu kalau 8I itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 

kali 3. Berarti 9 kali 9. 
PI075 :Terns, kesimpulannya apa? 
VPI075: Kesimpu1annya bilangan kedua adalah 9, Bu. 
PI 076 : Kok bisa menyimpulkan begitu? 
VPI076: Tadi kan bilangan kedua yang masih dikuadratkan itu adalah 81, 

pas sudah saya hi tung, 81 itu adalah 9 kali 9. Ini berarti bilangan 
kedua adalah 9. Begitu, Bu. 

P1 077 : Oh, begitu. Dengan demikian, jawabannya adalah .... 
VP1077: Bilangan pertama adalah 15 dan bilangan kedua adalah 9. 
PI 078 : Selain cara yang telah kamu lakukan itu, apakah kamu terpikir 

cara yang lain? 
VPI078: Tidak, Bu. Hanya cara ini yang saya tahu. 
Pl079 : Baiklah. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan tadi sudah 

sesuai dengan rencana yang kamu sebutkan sebelumnya? 
VPI079: Sepertinya sudah sesuai, Bu. Hehe (subjek tersenyum kectl) tapi 

sulit juga, Bu. 
P1080 : Apanya yang sulit? 
VPI080 : Ya mencari bilangan keduanya, Bu. 
P1081 : Oh, itu. Terns, bagaimana kamu tahu bahwa sudah sesuai dengan 

rencana? 
VP1081 : Ya kan ini sudah sama dengan yang tadi saya katakan, Bu. Cari 

dulu bilangan pertama, barn dicari bilangan kedua. 
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Pl082 : Ok. Tadi, apa yang kamu lakukan pertama kali untuk 
melaksanakan rencana penyelesaian soal ini seperti yang kamu 
sebutkan tadi? 

VP1 082 : Em ... Say a lihat dulu soalnya. 
P1083 : Apa yang dilihat dulu dari soal? 
VP1 083 : Angka-angkanya, Bu. Saya lihat lagi agar saya tidak salah. 
P1 084 : Ok. Setelal1 kamu memperoleh bilangan pertama 15 dan bilangan 

kedua 9, apa yang kamu lakukan? 
VP1 084 : Em.. saya tulis di lembar jawab: Jadi, bilangan pertama sama 

dengan 15 dan bilangan kedua sama dengan 9. (Subjek 
menyebutkan sambil menunjukkan apa yang ditulisnya di lembar 
jawab). 

P1 085 : Selain itu, bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu jawaban yang 
benar? 

VP1085: Buat perkalian, Bu. Terns ditambah. 
P1086 : Maksudnya? 
VP1086: Kan 9 kali 9 sama dengan 81. Terns, 81 ditambah 15 sama dengan 

96. 
P1087 : Oh, begitu. Apakah yang sudah kamu lakukan tersebut sudah pada 

jalur yang benar? 
VP1087 : Iya, sudah, Bu. 
P1088 : Kamu tahu dari mana bahwa kamu sudah di jalur yang benar? 
VP1088: Kan jawabannya kalau dimasukkan (disubstitusikan) hasilnya 

benar, Bu. 
P1 089 : Apakah kamu tadi juga memikirkan cara lain yang bisa digunakan 

untuk menyelesaikan soal ini? 
VP1089: Tidak, Bu. 
P1090 : Kalau menurut kamu, apakah yang sudah kamu lakukan itu sudah 

cukup baik untuk menyelesaikan soal ini? 
VP1090: Agak baik. 
Pll 00 : Kenapa agak baik? 
VPllOO: Hehe (subjek tersenyum kecil) saya tidak terlalu yakin cara saya, 

Bu. 
P1101 : Oh, begitu. Dapatkah kamu melakukan apa yang sudah dilakukan 

tadi dengan cara yang berbeda? 
VP1101 : Tidak bisa, Bu. 
P11 02 : Apakah kamu dapat menemukan jawaban lain selain yang telah 

diperoleh? 
VP1102: Belum, Bu. 

Dari data tersebut di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecal1an masalah yang dimaksud adalah tahap pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 
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pene1iti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

visual berjenis kelamin perempuan (VP) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 tersebut. 

Tahap memahami masalah. Pada saat memahami masalah, VP melakukan 

hal-hal berikut ini. VP menyebutkan langkah pertama yang dilakukannya untuk 

memahami soal adalah membaca soal (VP1 005). VP menyadari bahwa dengan 

membaca soal, subjek dapat mengetahui isi soal, yaitu apa yang diketahui dan 

yang ditanyakan di soal (VP1008, VP1009). VP membaca soal di da1am hati 

(VP1003). VP berpikir bahwa konsep prasyarat yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal ini adalah konsep penjumlahan dan perkalian (VP1017). VP 

menyadari bahwa terdapat kata penjumlahan dan kali di soal, maka dimungkinkan 

kedua konsep tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal (VP1018). VP 

berpikir bahwa tidak semua kalimat yang yang ada di soal perlu diperhatikan 

(VP1023). VP dapat menyebutkan kalimat yang danggapnya perlu diperhatikan 

(VP1024, VPl 025). VP menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan yang 

ditanyakan adalah perlu diperhatikan (VP1029). VP melakukan pemantauan 

terhadap langkah-langkah yang diambilnya lmtuk memahami soal (VP1034) 

dengan cara memastikan bahwa langkah yang telah dilakukannya membantu 

subjek memahami soal. VP juga memantau kesesuaian konsep prasyarat yang 

akan digunakan untuk memecahkan masalah di soal tersebut (VPl 038) dengan 

cara mencocokkan konsep prasyarat yang dipikirkannya dengan kalimat di soal. 

Pemantauan terhadap informasi penting yang ada di soal tersebut dilakukan VP 

dengan cara membaca ulang dan mencermati kalimat-kalimat di soal (VP1039, 

VP1041, VP1042). VP melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan 
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yang dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya (VP1031) dengan cara 

mencocokkan dengan kalimat-kalimat di soal. VP juga memeriksa kesesuaian 

konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah (VP1038) 

dengan cara membaca u1ang soal dan memastikan bahwa konsep tersebut dapat 

digunakan untuk menyelesaikan soal. Akan tetapi VP tidak melakukan 

pemeriksaan terhadap kemungkinan memahami masalah dengan cara yang lain 

(VP1035). 

Tahap membuat rencana pemecahan masalah. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, VP melakukan hal-hal berikut ini. VP memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu mencari bilangan 

pertama dan kemudian dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua (VP1044). VP 

menyadari bahwa menentukan bilangan pertama terlebih dahu1u adalah lebih 

mudah, sehingga bilangan kedua juga dapat diperoleh (VP1046). VP 

memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah (VP1051) 

yaitu selama 10 menit. VP tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain 

memecahkan masalah (VP1049, VP1089). VP melakukan pemantauan terhadap 

rencana alur pemecahan masalah (VPl 046) dengan cara memastikan bahwa alur 

yang ditetapkannya memudahkan subjek untuk menemukan bilangan pertama 

maupun bilangan kedua. Selain itu, VP juga melakukan pemantauan terhadap 

ketepatan rencana yang dibuatnya tmtuk memecahkan masalah (VP1045) dengan 

cara membandingkan jika alur yang digtmakan adalah mencari bilangan kedua 

kemudian bilangan pertama. VP memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan 

masalah (VPl 046) dengan cara mencocokkan dengan apa yang diketahui di soal. 

VP memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal 
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dengan cara memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencari bilangan 

pertama dan bilangan kedua (VP1052). 

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, VP melakukan hal-hal berikut. VP 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya tmtuk melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu mencocokkan angka yang akan dituliskannya 

di bagian yang diketahui (pada lembar jawab) dengan soal (VP1 068). VP 

menyadari bahwa dengan melakukan langkah tersebut, subjek dapat 

meminimalisir kesalahan yang mungkin dilakukannya (VP1082, VP1083 ). VP 

tidak memikirkan cara yang akan digunakannya untuk melaksanakan rencana 

pemecahan masalah, sehingga VP kesulitan melaksanakan rencana pemecahan 

masalah yang telah dibuatnya (VP1055, VP1059). Setelah peneliti menenangkan 

subjek dengan berusaha mencairkan suasana, VP mampu menyusun cara yang 

akan digunakannya untuk memecahkan masalah tersebut (VP1061, VP1065). VP 

melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah dibuatnya, yaitu 

menggunakan fakta bahwa 30 sama dengan 2 kali 15, kemudian mengaitkannya 

dengan yang diketahui di soal (dua kali bilangan pertama adalah 30), dan 

selanjutnya menyimpulkan bahwa bilangan pertama adalah 15, setelah itu 

menggunakan basil tersebut untuk mencari bilangan kedua (VP1070). Sedangkan 

tmtuk bilangan kedua VP mencari dengan menggunakan pohon faktor (VP1070, 

VP1071, VP1073). Jawaban yang diperoleh VP adalah bilangan pertama 15 dan 

bilangan kedua 9 (VP1077). VP melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan 

rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara mencocokkan 

langkah yang dilakukannya dengan rencana yang dibuatnya (VP1081). VP 
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melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang dilakukannya dengan cara 

melakukan perhitungan ulang (VP1067). VP juga memeriksa kesesuaian apa yang 

dilaksanakan dengan rencana yang telah dibuatnya (VP1081) yaitu dengan 

memastikan bahwa telah ditemukan bilangan pertama yang kemudian digunakan 

untuk menentukan bilangan kedua. 

Tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Pada langkah 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, VP melakukan hal-hal sebagai 

berikut. VP memikirkan cara mengecek hasil yang diperoleh yakni dengan cara 

melakukan perhittmgan ulang sesuai dengan pemyataan di soal (VP1085). VP 

menyadari bahwa dengan melakukan perhitungan ulang, subjek dapat memastikan 

bahwa hasil yang diperoleh adalah benar (VP1086). VP memonitor kebenaran 

hasil yang diperoleh dengan cara menghitung ulang hasil yang diperoleh dengan 

disesuaikan terhadap pemyataan di soal (VP1070, VP1076, VP1086). VP 

memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan cara mensubstitusikan 

hasil yang di peroleh pada persamaan yang terbentuk dari pemyataan di soal 

(VP1088). 

2) Paparan Data Pada TPM 2 

P2003 : Ok. Ini lembar soalnya (sambil menyodorkan lembar soal ke 
subjek). Kali ini kita akan fokus pada soal ini. Kalau kamu 
memperoleh soal, apa yang kamu lakukan pertama kali untuk 
dapatrnengefjakannya? 

VP2003 : Membaca soalnya, Bu. 
P2004 : Itu yang pertama kali ya? 
VP2004 : Iya, Bu. Kalau belum membaca kan belum tahu soalnya 

bagaimana. 
P2006 : Silahkan. 
VP2006 : (subjek membaca soal dengan mulut komat kamit tetapi tidak 

bersuara. Pandangan matanya mengikuti baris demi baris 
kalimat yang tertulis di soal. Ekspresi wajahnya serius meskipun 
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sesekali subjek menengok ke luar ruangan ketika ada suara orang 
bercakap-cakap. Aktivitas membaca soal ini dilakukan oleh 
subjek dalam waktu yang cukup lama. Sepertinya subjek 
membaca soal lebih dart sekali) sudah, Bu. (subjek mengakhiri 
kegiatannya) 

P2007 : Setelah kamu membaca soal ini, apakah kamu sudah paham 
dengan soal ini? 

VP2007 : Tidak, Bu. Padahal ini seperti soal yang kapan hari itu ya, Bu? 
P2008 : Iya, memang soal ini seperti yang kapan hari itu. Terns, kalau 

belum paham, apa yang akan kamu lakukan? 
VP2008 : Saya baca kembali soalnya, Bu. 
P2010 : Silahkan kalau begitu. 
VP20 10 : (Subjek kembali membaca soal dengan sesekali dahtnya 

mengernyit. Seakan subjek tnt sedang berpikir keras untuk 
memahamt apa yang dibacanya. Kali ini subjek membaca soal 
dalam waktu yang tidak terlalu lama) sudah, Bu (subjek 
mengakhiri membaca soal). 

P20 11 : Baik. Apakah sekarang kamu sudah paham soal ini? 
VP20 11 : Hehe (subjek tersenyum) agak paham, Bu. 
P2012 : Kok agak? Apakah masih ada yang belum dipahami? 
VP2012: Ada bagian yang saya tidak yakin, Bu. 
P2013 : Oh begitu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? 
VP2013: Em ... kalau saya membaca u1ang lagi, bolehkah, Bu? 
P20 14 : Silahkan. 
VP2014: (Subjek kembali membaca soal. Sepertinya subjek hanya 

memperhatikan bagian yang tadt dikatakannya belum yakin saja. 
Kegiatan membaca soal kaii ini dilakukan oleh subjek sebentar). 
Sudah, Bu. 

P2015 : Bagaimana? Apakah kamu sudah paham soal ini? 
VP2015: Insya Allah sudah, Bu. 
P20 16 : Baiklah. Setelah kamu membaca soal ini apa langkah selanjutnya 

yang kamu lakukan untuk memahami soal ini? 
VP20 16 : Menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan, Bu. 
P2017 : Ok. Kalau begitu, silahkan tuliskan du1u apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal ini di lembar jawab. 
VP2017 : (subjek menuliskan bagian diketahut dan ditanyakan dart soal. 

Sesekali subjek membaca soal kemudtan menuliskan bagtan 
kalimatnya ke lembar jawab. Kegtatan tnt dilakukan oleh subjek 
dalam waktu yang cukup lama. Beberapa kali subjek berhenti 
menu/is dan melihat dengan seksama kalimat dt soal) Sudah, Bu. 

P2018 : Ok. Apa langkah pertama yang tadi telah kamu lakukan untuk 
memahami soal ini? 

VP2018: Em .. membaca soalnya, Bu. 
P20 19 : Apa alasanmu memilih membaca sebagai langkal1 pertama tmtuk 

memahami soal? 
VP20 19 : Kan dengan membaca soa1, saya tahu apa yang ada di soal, Bu. 

apa saja yang sudah diketahui dan yang masih hams dicari. 
P2020 : Hehe tapi mengapa tadi kok berulang-ulang membacanya? 
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VP2021 : Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
kedua. 

P2022 : Ok. Bisakah kamu sebutkan apa yang diketahui dan yang 
ditanyakan di soal ini? 

VP2022 : Diketahui: tiga kali bilangan pertama dalah 30. Jika bilangan 
pertama dijumlahk:an dengan kuadrat bilangan kedua, maka 
menghasilkan bilangan 74. Ditanyakan: carilah kedua bilangan 
terse but. 

P2023 : Apakah ada yang lain selain itu? 
VP2023 : Tidak ada, Bu. 
P2024 : Ok. Setelah kamu membaca dan bisa menyebutkan yang diketahui 

dan ditanyakan dari soal itu, apakah kamu perlu mengetahui 
konsep tertentu agar bisa menjawab soal ini dengan baik? 

VP2024: Em .... (subjek tidak langsung menjawab. Sepertinya subjek 
berpikir sejenak untuk memberikan jawabannya) iya, Bu. 

P2025 : Konsep apa sajakah itu? 
VP2025 : Perkalian dan penjumlahan, Bu. 
P2026 : Apa alasanmu sehingga kamu merasa bahwa konsep ini perlu 

kamu kuasai untuk dapat menyelesaikan soal ini? 
VP2026: Di soal ini ada kata tiga kali, jadi perkalian. Terns ada kata 

dijumlahkan, jadi penjumlahan. 
P2027 : Oh, begitu. Apakah ada yang lain selain itu? 
VP2027 : Tidak ada, Bu. 
P2028 : Ok. Saat membaca soal ini, saya perhatikan kamu beberapa kali 

mencermati kalimat tertentu di soal ini, betul begitu? 
VP2028 : Iya, Bu. 
P2029 : Bisakah kamu sebutkan kalimat yang kamu cermati tersebut? 
VP2029: Bisa, Bu. Tiga kali bilangan pertama adalah 30. Terns, yang ini: 

jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
kedua, maka menghasilkan bilangan 74. 

P2030 : Mengapa kamu mencermati kalimat-kalimat tersebut? 
VP2030 : Ini kan yang diketahui di soal, Bu. 
P2031 : Oh, begitu. Jadinya hams dicermati, begitukah? 
VP2031 : Hehe (subjek tersenyum kecil) Iya, Bu. kalau tidak dicermati 

khawatir salah. 
P2032 : Apanya yang dikhawatirkan salah? 
VP2032 : Angkanya, Bu. terns, kalimatnya juga. Kan bisa juga salah 

membaca kata-katanya kalau tidak dicermati, Bu. Kalau salah 
membacanya, bisajadi salah paham. Hebe (subjek tersenyum) 

P2033 :Misalnya? 
VP2033 : Misalnya di soal ditulis kali, pas salah membacanya dikira bagi 

atau apa gitu. Hebe (subjek tersenyum kecil) 
P2034 : Oh, begitu. Sejauh ini, apakah langkah yang kamu ambil untuk 

memahami soal ini sudah pada jalur yang benar? 
VP2034 : Menurut saya, sudah, Bu. 
P2035 : Kok bisa kamu katakan sudah, apa alasannya? 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



119 

VP2035 : Kalau dilihat lagi, kan tadi saya sudah membaca soal ini, terns 
sudah ditulis yang diketahui dan ditanyakan, terns angka
angkanya juga sudah sama dengan yang di soal. Berarti kan sudah 
benar, Bu. 

P2036 : Baiklah. Setelah kamu perhatikan lagi soal ini, apakah perkalian 
dan penjumlahan adalah konsep yang hams kamu kuasai lebih 
dulu untuk dapat mengerjakan soal ini sepeti yang kamu katakan 
tadi? 

VP2036 : Benar, Bu. saya harus tahu perkalian dan penjumlahan agar dapat 
menjawab soal ini. Kan ada kata kali dan dijumlahkan, kalau 
tidak tahu perkalian dan penjumlahan, ya akan sulit 
menghitungnya. 

P2037 : Apakah di soal ini ada informasi yang penting dan dapat 
digunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

VP2037 : Maksudnya yang diketahui ya, Bu? 
P2038 : Ya kalau menurut kamu itu adalah informasi penting. 
VP2038 : Oh .. begitu. kalau menurut saya, yang penting itu adalah yang 

diketahui dan yang ditanyakan. 
P2039 : Jadinya, di soal ini ada informasi yang penting dan dapat 

digunakan untuk menyelesaikan soal ini ataukah tidak? 
VP2039 : Ada yang penting, Bu. 
P2040 : Bisa disebutkan? 
VP2040: Tiga kali bilangan pertama adalah 30. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 74. Carlah kedua bilangan tersebut. (subjek menjawab 
pertanyaan peneliti dengan membaca beberapa bagian dart soal) 

P2041 : Adakah yang penting lain selain itu? 
VP2041 : Tidak ada, Bu. 
P2042 : Ok. Apakah ada kemungkinan memahami soal ini dengan cara 

yang berbeda dari yang sudah kamu lakukan? 
VP2042 : Tidak ada, Bu. 
P2043 : Bagaimana kamu bisa tahu bahwa tidak ada cara yang berbeda 

dengan caramu memahami soal ini? 
VP2043 : Hehe(subjek tersenyum kecil) karena saya tidak mencoba mencari 

cara yang lain, makanya saya katakan tidak ada, Bu. 
P2044 : Selanjutnya, untuk menjawab soal ini, langkah-langkahnya 

bagaimana? 
VP2044 : Dicari dulu bilangan pertama. Terns dicari bilangan kedua. 
P2045 : Bisakah kamu lebih rinci? 
VP2045 : Bilangan pertama dicari dulu. Kan 3 kali bilangan pertama adalah 

30, makanya didapat bilangan pertama. Terns, kan bilangan 
pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua hasilnya 74. 
Padahal bilangan pertama sudah bisa didapat, maka bilangan 
pertama dimasukkan (disubstitusikan), terns dihitung bilangan 
keduanya, Bu. 

P2046 : Oh, begitu. Kira-kira perlu berapa lama kamu mengerjakannya? 
VP2047: 10 menit, Bu. 
P2048 : Cukup 10 menit? 
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VP2048 : Insya Allah, Bu. kayaknya yang lama mencari bilangan keduanya. 
Kalau bilangan pertama mudah dapatnya. Hehe (subjek 
tersenyum) 

P2049 : Apakah selain langkah-langkah yang kamu sebutkan tadi ada cara 
lain untuk menyelesaikan soal ini? 

VP2049: Saya tidak tahu, Bu. Tapi kok sepertinya tidak ada cara lain. Hebe 
(subjek tersenyum) 

P2050 : Baiklah. Kalau melihat langkah-langkah yang kamu sebutkan tadi, 
apakah melalui langkah-langkah tersebut sudah dapat 
memeperoleh jawaban yang diminta di soal ini? 

VP2050 : Iya, Bu. kan dari langkah-langkab itu bilangan pertama bisa 
dihitung, terns bilangan kedua juga. Jadinya, kan bilangan 
pertama dan bilangan kedua dapat diketahui. 

P2051 : Ok. Jadi, langkah-langkah yang kamu sebutkan tadi sudah sesuai 
untuk menyelesaikan soal ini, begitukah? 

VP2051 : Iya, Bu. kan kalau dicek lagi ke soal, (melalui langkah-langkah 
tersebut) sudah dapat diperoleh bilangan pertama dan bilangan 
kedua. 

P2052 : Oh, begitu. Sekarang, saya persilahkan kamu menyelesaikan soal 
ini. Tulis jawabanmu di lembar jawab ya. 

VP2052 : (subjek menu/is bagian jawab di bawah bagian ditanyakan di 
lembar jawab. Kemudian subjek mulai mengerjakan soal ini. Raul 
wajah subjek tampak serius. Sesekali subjek bergumam pada 
dirinya sendiri seakan sendang menghitung sesuatu. Waktu yang 
diperlukan subjek untuk menuliskan jawabannya di lembar jawab 
lama. Sepertinya sujek mengalami kesulitan dalam beberapa 
perhitungan yang dilakukannya) Sudah, Bu (subjek menyudahi 
aktivitasnya) 

P2053 : Ok.. Pada saat kamu melaksanakan apa yang kamu rencanakan 
tadi, apa yang pertama kamu lakukan? 

VP2053 : Em ... pertama-tama sebelum saya menulis di lembar jawab, saya 
lihat dulu angka-angka yang ada di soal. 

P2054 : Mengapa harus dilihat lagi? 
VP2054 : Kan siapa tabu pas tadi saya menulis yang diketabui ada yang 

salah tulis. Jadi ya dilihat lagi, Bu. 
P2055 : Selanjutnya, bagaimana cara melakukan rencana yang kamu 

susun tadi? 
VP2055: Saya tulis dulu 3 kali bilangan pertama sama dengan 30. Terns, 

saya cari bilangan pertamanya. Kalau sudah dapat, saya pakai 
untuk mencari bilangan kedua. Terns, dihitung, Bu. 

P2056 : Ok. Bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu menjawab soal ini 
seperti yang kamu tuliskan di lembar jawab? 

VP2056 : Bisa. Di sini (lembar jawab) saya tulis: 3 kali bilangan pertama 
sama dengan 30, terns 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi, bilangan 
pertama sama dengan 10. Terns, bilangan pertama ditambah 
kuadrat bilangan kedua sama dengan 7 4. Karena bilangan pertama 
sudah didapat, yaitu 10, maka dapat dimasukkan (disubstitusikan) 
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sehingga 10 ditambah kuadrat bilangan kedua sama dengan 74. 
Terns .... Saya macet, Bu. hehe (subjek tersenyum). 

P2057 : Mengapa kok macet? 
VP2057 : Hehe (subjek tersenyum) pas mencari bilangan keduanya, Bu. 
P2058 : Apa yang membuat macet? 
VP2058 : Saya tidak tahu kuadrat bilangan kedua, Bu. 
P2059 : Oh, begitu. Tapi kamu tahu apa itu kuadrat kan? 
VP2059 : Tahu, Bu. 
P2060 : Coba, jelaskan apa itu kuadrat! 
VP2060 : Kalau ada bilangan sama dikalikan, itu namanya kuadrat. 
P2061 : Bisakah kamu memberi contoh? 
VP2061 : Contohnya 2 dikali 2 sama dengan 4, itu namanya 2 kuadrat sama 

dengan 4, Bu. 
P2062 : Nah, bolehkah itu saya sebut kuadrat dari dua adalah 4? 
VP2062: Em ... (subjek tidak langsung menjawab. Sepertinya subjek 

memikirkan pertanyaan peneliti dengan serius. Hal ini tampak 
dari ekspresi subjek yang mengernyitkan dahinya) sebentar ya, 
Bu. saya pikirkan dulu. Hehe (subjek tersenyum) 

P2063 : Ok. 
VP2063 : (subjek kembali terdiam. Kali ini dia menuliskan coretan di 

lembar soal) Sudah, Bu.(Subjek mengakhiri aktivitasnya) 
P2064 : Bagaimana? Bolehkah kalau 2 kuadrat sama dengan 4, saya sebut 

kuadrat dari 2 adalah 4? 
VP2064 : Setelah saya hitung, kayaknya hasilnya sama, Bu. kan kalau 2 

kuadrat sama dengan 4 berarti 2 x 2 sama dengan 4. Terns kuadrat 
dari 2 adalah 4 berarti kalau 2 dikuadratkan dapatnya 4. 

P2065 : Jadi? 
VP2065 : Jadi, menurut saya, sama saja, Bu. 
P2066 : Artinya kalau saya sebut kuadrat dari 2 berarti sama saja dengan 

dua kuadrat, begitukah? 
VP2066 : Betul, Bu. 
P2067 : Dari situ, apakah kamu sudah bisa mengatasi kemacetan yang 

kamu alami? 
VP2068 : (Subjek melanjutkan pekerjaannya dengan menuliskan jawaban di 

lembar jawab. Subjek melanjutkan pekerjaannya dalam waktu 
tidak terlalu lama). Sudah, Bu (subjek mengakhiri aktivitasnya). 

P2069 : Silahkan diceritakan lanjutan apa yang kamu ketjakan barusan. 
VP2069: Kan tadi sudah dapat bilangan pertama sama dengan 10. Terns 10 

ditambah kuadrat bilangan kedua sama dengan 74. Terns 10 
ditambah 64 sama dengan 74. Berarti kuadrat bilangan kedua 
sama dengan 64. Padahal setelah saya pakai pohon faktor, 64 
sama dengan 8 dikali 8. 

P2070 : Terns? 
VP2070 : Terns, jadinya kan bilangan kedua adalah 8. 
P2071 : Kok bisa begitu? 
VP2071 : Iya, Bu. kan 8 kuadrat sama dengan 64, terns 10 ditambah 64 

sama dengan 7 4. 
P2072 : Kesimpulannya bagaimana? 
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VP2072 : Bilangan pertama sama dengan 10 dan bilangan kedua sama 
dengan 8. 

P2073 : Apakah sejauh ini rencana yang kamu susun sudah dapat 
menghasilkan jawaban soal ini? 

VP2073 : Hehe (subjek tersenyum) tentu, Bu. kan sudah terbukti dapat 
bilangan pertama dan bilangan kedua. 

P2074 : Ok. Apakah perhitungan yang kamu lakukan tadi sudah benar? 
VP2074: Tadi sudah saya cek berkali-kali, Bu. 8 dikali 8 kan 64, terns 64 

ditambah 10 kan 74. Pas kok, Bu. kayaknya perhitungan saya 
sudah benar. 

P2075 : Baiklah. Tadi kamu katakan jawaban soal ini adalah bilangan 
pertama 10 dan bilangan kedua 8. Apakah kamu yakin bahwa itu 
jawaban yang benar? 

VP2075 : Saya yakin, Bu. 
P2076 : Apakah kamu langsung yakin pada saat kamu mendapatkan 

jawaban itu atau bagaimana? 
VP2076: Pertamanya saya tidak langsung yakin, Bu. 
P2077 : Bagaimana kok bisa berubah menjadi yakin? 
VP2077: Saya memasukkan (mensubstitusikan) hasilnya ke soal, Bu. 
P2078 : Bisakah kamu jelaskan kalimatmu barusan? 
VP2078: kayak tadi itu bu, kan bilangan pertama 10, 8 kali 8 sama dengan 

64, terns 10 ditambah 64 sama dengan 74. Pas kayak di soal. Jadi, 
saya yakin. 

P2079 : Oh, begitu. Adakah jawaban lain selain itu yang memenuhi soal 
ini? 

VP2079 : Tidak tahu, Bu. yang saya dapatkan ini saja. Hehe (subjek 
tersenyum) 

P2080 : Baiklah kalau begitu. Apakah sejauh ini kamu merasa bahwa 
pemahamanmu atas soal ini sudah baik? 

VP2080 : Sudah, bu. 
P2081 : Apakah kamu dapat menyelesaikan soal ini dengan cara yang 

berbeda? 
VP2081 : Em .. (subjek terdiam sejenak) Tidak bisa, Bu. 

Dari data tersebut di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dimaksud adalah tahap pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 

peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

visual be:rjenis kelamin perempuan (VP) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 2 tersebut. 
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Taltap memaltami masalalt. Pada saat memahami masalah, VP melakukan 

ha1-hal berikut ini. VP menyebutkan langk:ah pertama yang dilakukannya untuk 

memahami soa1 adalah membaca soal (VP2003, VP2018). VP menyadari bahwa 

dengan membaca soal subjek dapat mengetahui apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan di soa1 (VP2019). VP membaca soa1 dengan mulut komat kamit tapi 

tidak bersuara (VP2006). VP berpikir bahwa konsep prasyarat yang diperlukan 

untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep penjumlahan dan perkalian 

(VP2025). VP menyadari bahwa konsep-konsep tersebut dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soa1 dengan alasan terdapat kata penjumlahan dan kali di soal 

(VP2026). Ketika VP tidak memahami soal (VP2007), VP memutuskan untuk 

membaca ulang soa1 tersebut sampai paham (VP2008, VP2013). VP dapat 

menyebutkan kalimat yang danggapnya perlu diperhatikan (VP2029). VP 

menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui ada1ah perlu diperhatik:an 

(VP2030, VP2031, VP2032). VP melakukan pemantauan terhadap langk:ah

langkah yang diambilnya untuk memahami soa1 (VP2035) dengan cara 

memastikan bahwa langkah yang diambilnya membantu subjek da1am hal 

menemukan yang diketahui dan yang ditanyakan soal. Adapun kesesuaian konsep 

prasyarat yang akan digunakan untuk memecahkan masa1ah di soa1 tersebut 

dipantau oleh VP dengan cara memastikan bahwa konsep prasyarat yang 

dipikirkannya sesuai dengan kalimat di soa1 (VP2036).VP juga memantau 

informasi penting yang ada di soa1 tersebut yaitu bagian yang diketahui dan yang 

ditanyakan (VP2038, VP2040) dengan cara memastikan membaca ulang soa1 

sehingga dapat diketahui informasi penting yang subjek ingat sudah sesuai dengan 

soal. VP melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang 
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dengan cara memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencari bilangan 

pertama dan bi1angan kedua (VP2048). 

Tahap melaksanakan rencana pemecalzan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, VP melakukan hal-hal berikut. VP 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya untuk me1aksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara mencocokkan angka yang akan 

dituliskannya di bagian yang diketahui (pada lembar jawab) dengan soal 

(VP2053). VP menyadari bahwa dengan cara tersebut subjek dapat mengetahui 

apakah terdapat kesalahan ketika menuliskan apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan di soal (VP2054 ). VP memikirkan cara pelaksanaan rencana 

pemecahan masalah (VP2055) yaitu menuliskan 3 kali bilangan pertama sama 

dengan 30 untuk memperoleh bilangan pertama, kemudian menggunakannya 

untuk menentukan bilangan kedua. Oleh karena itu, VP dapat melaksanakan 

rencana pemecahan masalah yang telah dibuatnya, yaitu dengan menggunakan 

fakta bahwa 30 sama dengan 3 kali 10, kemudian mengaitkannya dengan yang 

diketahui di soal (tiga kali bilangan pertama adalah 30), dan selanjutnya 

menyimpulkan bahwa bilangan pertama adalah 10, setelah itu menggunakan hasil 

tersebut untuk mencari bilangan kedua (VP2056). Sedangkan untuk bilangan 

kedua VP mencari dengan menggunakan pohon fuktor (VP2069, VP2070, 

VP2071 ). Jawaban yang diperoleh VP adalah bilangan pertama 10 dan bilangan 

kedua 8 (VP2056, VP2070, VP2072). VP melakukan peninjauan terhadap 

pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara 

mencocokkan langkah yang dilakukannya dengan rencana yang dibuatnya yakni 

menemukan bilangan pertama kemudian menggunakannya untuk mencari 
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dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya (VP2035) dengan cara membaca 

ulang soal dan mencocokkan pemahamannya dengan kalimat-kalimat di soal. 

Kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan dalam memecahkan masalah 

diperiksa VP dengan cara membaca ulang soal dan mencocokkan konsep 

prasyarat tersebut dengan kalimat di soal (VP2026). Akan tetapi VP tidak 

melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan memahami masalah dengan cara 

selain yang telal1 ditempuhnya (VP2042, VP2043). 

Tahap membuat rencana pemecahan masalah. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, VP melakukan hal-hal berikut ini. VP memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu mencari bilangan 

pertama dan kemudian dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua (VP2044 ). VP 

menyadari bahwa urutan langkah yang ditetapkannya dapat membawa subjek 

menemukan bilangan pertama dan bilangan kedua (VP2045). VP memperkirakan 

waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah (VP2047) yaitu selama 10 

menit. VP tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah 

(VP2049, VP2081). VP melakukan pemantauan terhadap rencana alur pemecahan 

masalah (VP2050) dengan cara memastikan bahwa dengan alur tersebut subjek 

dapat menemukan bilangan pertama dan bilangan kedua. VP juga melakukan 

pemantauan terhadap ketepatan rencana pemecahan masalah yang dibuatnya 

(VP2050) dengan cara memastikan bahwa dengan alur tersebut subjek 

dimungkinkan dengan mudah menemukan bilangan pertama maupun bilangan 

kedua. VP memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah (VP2051) 

dengan cara mengecek alur yang dipililmya menggunakan kalimat-kalimat di soal. 

VP memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal 
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bilangan kedua (VP2073). VP melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang 

dilakukannya dengan cara melakukan perhitungan ulang (VP2074). VP juga 

memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana yang telah 

dibuatnya (VP2073) dengan cara memastikan bahwa telah diperoleh bilangan 

pertama dan bilangan kedua. 

Tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Pada langkah 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, VP melakukan hal-hal sebagai 

berikut. VP memikirkan cara mengecek basil yang diperoleh (VP2077) yaitu 

dengan mensubstitusikan hasil yang di peroleh ke soal. VP menyadari bahwa 

dengan begitu, subjek dapat meyakinkan dirinya bahwa hasil yang diperolehnya 

adalah benar (VP2078). VP memonitor kebenaran hasil yang diperoleh (VP2076, 

VP2077) dengan cara memastikan basil yang diperolehnya memenuhi persamaan 

yang terdapat di soal. VP memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya yaitu 

dengan cara mensubstitusikan basil yang diperoleh ke pemyataan yang ada di soal 

(VP2078). 

b. Validasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh pada TPM 1 dan TPM 2, maka dapat 

dilihat konsistensi aktivitas yang dilakukan VP dalam memecahkan masalah. 

Adapun data aktivitas-aktivitas yang dilakukan VP tersebut ditampilkan pada 

tabel 4.5 berikut ini. Pada tabel tersebut juga dituliskan pengelompokan aktivitas 

metakognisi yang dilakukan oleh VP berdasarkan indikator metakognisi dalam 

memecahkan masalah yang telah disajikan di tabel3.5. 
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Langkah 
Pemecahan 

Masalah 
Memahami 
masalah (M) 

Tabel 4.5 Perbandingan Data Subjek VP 
Pada TPM 1 dan TPM 2 

Data Pada TPM 1 Data Pada TPM 2 

(MBl) (MBI) 

VP menyebutkan bahwa VP menyebutkan 
langkah pertama yang bahwa langkah 
dilakukannya untuk pertama yang 
memahami soal adalah dilakukannya untuk 
dengan membaca soal memahami soal 
terse but (VPI 005). adalah dengan 
VP menyadari bahwa membaca soal tersebut 
dengan membaca soal, (VP2003, VP2018). 
subjek dapat mengetahui VP menyadari bahwa 
isi soal, yaitu apa yang dengan membaca soal 
diketahui dan yang subjek dapat 
ditanyakan di soal mengetahui apa yang 
(VP1008, VP1009). diketahui dan apa 

yang ditanyakan di 
soal (VP2019). 

VP membaca soal di VP membaca soal 
dalam hati (VP1003). dengan mulut komat 

kamit tapi tidak 
bersuara (VP2006). 

(MB2) (MB2) 

VP berpikir bahwa VP berpikir bahwa 
konsep prasyarat yang konsep prasyarat yang 
diperlukan untuk diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini menyelesaikan soal ini 
adalah konsep adalah konsep 
penjumlahan dan konsep penjumlahan dan 
perkalian (VP1017). konsep perkalian 
VP menyadari bahwa (VP2025). 
terdapat kata VP menyadari bahwa 
penjumlahan dan kali di konsep-konsep 
soal, maka tersebut dapat 
dimungkinkan kedua digunakan untuk 
konsep tersebut dapat menyelesaikan soal 
digunakan untuk dengan alasan terdapat 
menyelesaikan soal kata penjumlahan dan 
(VP1018). kali di soal (VP2026). 
VP berpikir bahwa tidak VP dapat 
semua kalimat yang menyebutkan kalimat 
yang ada di soal perlu yang danggapnya 
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Konsistensi 
Data 

Konsisten 

Konsisten 

Konsisten 

Konsisten 
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diperhatikan (VPI 023 ). perlu diperhatikan 
VP dapat menyebutkan (VP2029). 
kalimat yang 
danggapnya perlu 
diperhatikan (VPI 024, 
VP1025). 
(MB3) (MB3) Konsisten 

VP menyadari bahwa VP menyadari bahwa 
kalimat bagian yang kalimat bagian yang 
diketahui dan yang diketahui adalal1 perlu 
ditanyakan adalah perlu diperhatikan (VP2030, 
diperhatikan (VPI 029). VP2031, VP2032). 
(MMI) (MMI) Konsisten 

VP melakukan VP melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
langkah-langkah yang langkah-langkah yang 
diambilnya untuk diambilnya untuk 
memahami soal memahami soal 
(VP1034) dengan cara (VP2035) dengan cara 
memastikan bahwa memastikan bahwa 
langkah yang telah langkah yang 
dilakukannya membantu diambilnya membantu 
subjek memahami soal. subjek dalam hal 

menemukan yang 
diketahui dan yang 
ditanyakan soal. 

(MM2) (MM2) Konsisten 

VP juga memantau Adapun kesesuaian 
kesesuaian konsep konsep prasyarat yang 
prasyarat yang akan akan digunakan untuk 
digunakan untuk memecahkan masalah 
memecahkan masalah di di soal tersebut 
soal tersebut (VPI 038) dipantau oleh VP 
dengan cara dengan cara 
mencocokkan konsep memastikan bahwa 
prasyarat yang konsep prasyarat yang 
dipikirkannya dengan dipikirkannya sesuai 
kalimat di soal. dengan kalimat di soal 

(VP2036). 
(MM3) (MM3) Konsisten 

Pemantauan terhadap VP juga memantau 
informasi penting yang informasi penting 
ada di soal tersebut yang ada di soal 
dilakukan VP dengan tersebut yaitu bagian 
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cara membaca ulang dan yang diketahui dan 
mencermati kalimat- yang ditanyakan 
kalimat di soal (VP1039, (\TP2038, \TP2040) 
VP1041, VP1042). dengan cara 

memastikan membaca 
ulang soal sehinggan 
dapat diketahui 
informasi penting 
yang subjek ingat 
sudah sesuai dengan 
soal. 

(MEl) (MEl) Konsisten 

VP melakukan VP melakukan 
pemeriksaan terhadap pemeriksaan terhadap 
kebenaran ungkapan kebenaran ungkapan 
yang dikatakannya yang dikatakannya 
berdasarkan apa yang berdasarkan apa yang 
dipahaminya (VP1031) dipahaminya 
dengancara (\TP2035) dengan cara 
mencocokkan dengan membaca ulang soal 
kalimat-kalimat di soal. dan mencocokkan 

pemahamannya 
dengan kalimat-
kalimat di soal. 

(ME2) (ME2) Konsisten 

VP juga memeriksa Kesesuaian konsep 
kesesuaian konsep prasyarat yang akan 
prasyarat yang akan digunakan dalam 
digunakannya dalam memecahkan masalah 
memecahkan masalah diperiksa VP dengan 
(VP1038) dengan cara cara membaca ulang 
membaca ulang soal dan soal dan mencocokkan 
memastikan bahwa konsep prasyarat 
konsep tersebut dapat tersebut dengan 
digunakan untuk kalimat di soal 
menyelesaikan soal. (VP2026). 
Akan tetapi VP tidak Akan tetapi \TP tidak 
melakukan pemeriksaan melakukan 
terhadap kemungkinan pemeriksaan terhadap 
memahami masalah kemtmgkinan 
dengan cara yang lain memahami masalah 
(VP1035). dengan cara selain 

yangtelah 
ditempuhnya 
(VP2042, VP2043). 

Membuat (RBI) (RBI) Konsisten 
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rencana 
pemecahan VP memikirkan urutan VP memikirkan 
masalah (R) langkah pemecahan urutan langkah 

masalah yang akan pemecahan masalah 
digunakan, yaitu dengan yang akan digunakan, 
mencari bilangan yaitu dengan mencari 
pertama dan kemudian bilangan pertama dan 
dijumlahkan dengan kemudian 
kuadrat bilangan kedua dijumlahkan dengan 
(VP1044). kuadrat bilangan 
VP menyadari bahwa kedua (VP2044 ). 
menentukan bilangan VP menyadari bahwa 
pertama terlebih dahulu urutan langkah yang 
adalah lebih mudah, ditetapkannya dapat 
sehingga bilangan kedua membawa subjek 
juga dapat diperoleh menemukan bilangan 
(VP1046). pertama dan bilangan 

kedua (VP2045). 
(RB2) (RB2) Konsisten 

VP memperkirakan VP memperkirakan 
waktuyang waktu yang 
diperlukannya untuk diperlukannya untuk 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
(VP1 051) yaitu selama (VP2047) yaitu 
10 menit. selama 10 menit. 
VP tidak memikirkan VP tidak memikirkan Konsisten 
kemungkinan adanya kemungkinan adanya 
cara lain memecahkan cara lain memecahkan 
masalah (VP1049, masalah (VP2049, 
VP1089). VP2081). 
(RMl) (RMl) Konsisten 

VP melakukan VP melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
rencana alur pemecahan rencana alur 
masalah (VP1046) pemecahan masalah 
dengan cara memastikan (VP2050) dengan cara 
bahwa alur yang memastikan bahwa 
ditetapkannya dengan alur tersebut 
memudahkan subjek subjek dapat 
untuk menemukan menemukan bilangan 
bilangan pertama pertama dan bilangan 
mauptm bilangan kedua. kedua. 
(RM3) (RM3) Konsisten 

VP juga melakukan VP melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
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ketepatan rencana yang ketepatan rencana 
dibuatnya untuk pemecahan masalah 
memecahkan masalah yang dibuatnya 
(VP1045) dengan cara (VP2050) dengan cara 
membandingkan jika memastikan bahwa 
alur yang digunakan dengan alur tersebut 
adalah mencari bilangan subjek dimungkinkan 
kedua kemudian dengan mudah 
bilangan pertama. menemukan bilangan 

pertama maupun 
bilangan kedua. 

(REI) (REI) Konsisten 

VP memeriksa VP memeriksa 
kesesuaian rencana alur kesesuaian rencana 
pemecahan masalah alur pemecahan 
(VP1046) dengan cara masalah (VP2051) 
mencocokkan dengan dengan cara mengecek 
apa yang diketahui di alur yang dipilihnya 
soal. menggunakan 

kalimat-kalimat di 
soal. 

(RE2) (RE2) Konsisten 

VP memeriksa VP memeriksa 
kesesuaian waktu yang kesesuaian waktu 
diperkirakan untuk yang diperkirakan 
menyelesaikan soal untuk menyelesaikan 
dengan cara soal dengan cara 
memperkirakan waktu memperkirakan waktu 
yang diperlukan untuk yang diperlukan untuk 
mencari bilangan mencari bilangan 
pertama dan bilangan pertama dan bilangan 
kedua (VP1052). kedua (VP2048). 

Melaksanakan (PBl) (PBI) Konsisten 
rencana 
pemecahan VP menentukan langkah VP menentukan 
masalah (P) pertama yang akan langkah pertama yang 

dilakukannya untuk akan dilakukannya 
melaksanakan rencana untuk melaksanakan 
pemecahan masalah, rencana pemecahan 
yaitu dengan cara masalah, yaitu dengan 
mencocokkan angka cara mencocokkan 
yang akan dituliskannya angka yang akan 
di bagian yang diketahui dituliskannya di 
(pada lembar jawab) bagian yang diketahui 
dengan soal (VPI 068). (pada lembar jawab) 
VP menyadari bahwa dengan soal 
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dengan melakukan (VP2053). 
langkah tersebut, subjek VP menyadari bahwa 
dapat meminimalisir dengan cara tersebut 
kesalahan yang mungkin subjek dapat 
dilakukannya (VP1082, mengetahuiapakah 
VP1083). terdapat kesalahan 

ketika menuliskan apa 
yang diketahui dan 
yang ditanyakan di 
soal (VP2054 ). 

VP memikirkan cara VP memikirkan cara Konsisten 
yang akan digunakannya pelaksanaanrencana 
untuk melaksanakan pemecahan masalah 
rencana pemecahan (VP2055) yaitu 
masalah, meskiptm menuliskan 3 kali 
demikian VP kesulitan bilangan pertama 
melaksanakan rencana sama dengan 30 tmtuk 
pemecahan masalah memperoleh bilangan 
yang telah dibuatnya pertama, kemudian 
(VP1055, VP1059). menggunakannya 

untuk menentukan 
bilangan kedua. 

VP melaksanakan VP dapat Konsisten 
rencana pemecahan melaksanakan rencana 
masalah yang telah pemecahan masalah 
dibuatnya, yaitu dengan yang telah dibuatnya, 
menggunakan fakta yaitu dengan 
bahwa 30 sama dengan 2 menggunakan fakta 
kali 15, kemudian bahwa 30 sama 
mengaitkannya dengan dengan 3 kali 10, 
yang diketahui di soal kemudian 
( dua kali bilangan mengaitkannya 
pertama adalah 30), dan dengan yang diketahui 
selanjutnya di soal (tiga kali 
menyimpulkan bahwa bilangan pertama 
bilangan pertama adalah adalah 30), dan 
15, setelah itu selanjutnya 
menggunakan hasil menyimpulkan bahwa 
tersebut untuk mencari bilangan pertama 
bilangan kedua adalah 10, setelah itu 
(VP1070). Sedangkan menggunakan hasil 
untuk bilangan kedua VP tersebut untuk 
mencari dengan mencari bilangan 
menggunakan pohon kedua (VP2056). 
faktor (VP1070, Sedangkan untuk 
VP1071, VP1073). bilangan kedua VP 
Jawaban yang diperoleh mencari dengan 
VP adalah bilangan menggunakan pohon 
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pertama 15 dan bilangan faktor (VP2069, 
kedua 9 (VPl 077). VP2070, VP2071). 

Jawaban yang 
diperoleh VP adalah 
bilangan pertama 10 
dan bilangan kedua 8 
(VP2056, VP2070, 
VP2072). 

(PMl) (PMl) Konsisten 

VP melakukan VP melakukan 
peninjauanterhadap peninjauan terhadap 
pelaksanaanrencana pelaksanaan rencana 
pemecahan masalah pemecahan masalah 
yang dilakukannya, yang dilakukannya, 
yakni dengan cara yakni dengan cara 
mencocokkanlangkah Inencocokkanlangkah 
yang dilakukannya yang dilakukannya 
denganrencanayang dengan rencana yang 
dibuatnya (VP1081). dibuatnya yakni 

menemukan bilangan 
pertama kemudian 
menggunakannya 
untuk mencari 
bilangan kedua 
(VP2073). 

(PM3) (PM3) Konsisten 

VP melakukan VP melakukan 
pemantauan pemantauan 
terhadap perhitungan terhadap perhitungan 
yang dilakukannya yang dilakukannya 
dengan cara melakukan dengan cara 
perhitungan ulang melakukan 
(VP1067). perhitungan ulang 

(VP2074). 
(PEl) (PEl) Konsisten 

VP juga memeriksa VP juga memeriksa 
kesesuaian apa yang kesesuaian apa yang 
dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan 
rencana yang telah rencana yang telah 
dibuatnya (VP1081) dibuatnya (VP2073) 
yaitu dengan dengan cara 
memastikan bahwa telah memastikan bahwa 
ditemukan bilangan telah diperoleh 
pertama yang kemudian bilangan pertama dan 
digunakan untuk bilangan kedua. 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



134 

menentukan bilangan 
kedua. 

Memeriksa (KBl) (KBl) Konsisten 
kembali hasil 
pemecahan VP memikirkan cara VP memikirkan cara 
masalah (K) mengecek hasil yang mengecek hasil yang 

diperoleh yakni dengan diperoleh (VP2077) 
cara melakukan yaitu dengan 
perhitungan ulang sesuai mensubstitusikan hasil 
dengan pemyataan di yang di peroleh ke 
soal (VPl 085) . soal. 
VP menyadari bahwa VP menyadari bahwa 
dengan melakukan dengan begitu, subjek 
perhitungan u1ang, dapatmeyakinkan 
subjek dapat memastikan dirinya bahwa hasil 
bahwa hasil yang yang diperolebnya 
diperoleh adalah benar adalah benar 
(VP1086). (VP2078). 
(KMI) (KMl) Konsisten 

VP memonitor VP memonitor 
kebenaran hasil yang kebenaran hasil yang 
diperoleh dengan diperoleh (VP2076, 
disesuaikan terhadap VP2077) dengan cara 
pemyataan di soal memastikan hasil 
(VP1070, VP1076, yang diperolebnya 
VP1086). memenuhi persamaan 

yang terdapat di soal 
(KEl) (KEl) Konsisten 

VP memeriksa VP memeriksa 
kebenaranjawaban yang kebenaran jawaban 
diperolebnya dengan yang diperolehnya 
cara mensubstitusikan yaitu dengan cara 
hasil yang di peroleh mensubstitusikan hasil 
pada persamaan yang yang diperoleh ke 
terbentuk dari pemyataan yang ada 
pemyataan di soal di soal (VP2078). 
(VP1088). 
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Dari tabel di atas, VP menunjukkan konsistensi aktivitas yang dilakukannya 

dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, data yang diperoleh pada TPM 1 

merupakan data yang valid, sehingga dapat digunakan untuk mengambil 

kesimpulan. 

c. Penyimpulan Data 

Setelah dilakukan pemaparan dan validasi data, maka pada bagian ini, 

dilakukan penyimpulan tentang data tersebut. Kesimpulan yang diambil juga 

mempertimbangkan konsistensi kemunculan aktivitas subjek VP, khususnya 

aktivitas metakognisi dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, tabel4.5 di atas 

digunakan tmtuk mengetahui aktivitas-aktivitas metakognisi apa saja yang secara 

konsisten dilakukan subjek VP dalam memecahkan masalah. Berikut ini adalah 

kesimpulan data aktivitas metakognisi subjek VP dalam memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 dan TPM 2. 

1) Aktivitas metakognisi subjek VP pada tahap memahami masalah 

Pada tahap memahami masalah, subjek VP melakukan aktivitas 

perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan hasil 

berpikimya. Subjek VP menyadari proses dan hasil berpikimya dalam 

membangtm rencana memahami masalah. Kesadaran ini ditunjukkan VP sebagai 

berikut. (a) VP menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya tmtuk 

memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut. VP menyadari bahwa 

dengan membaca soal, subjek dapat mengetahui isi soal, yaitu apa yang diketahui 

dan yang ditanyakan di soal. (b) VP memikirkan bahwa konsep prasyarat yang 

diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep penjumlal1an dan konsep 
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perkalian. VP menyadari bahwa terdapat kata penjumlahan dan kali di soal, maka 

dimungkinkan kedua konsep tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. 

(c) VP menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan yang ditanyakan 

adalah perlu diperbatikan. 

Subjek VP menyadari proses dan basil berpikirnya dalam memonitor saat 

memabami masalah. Kesadaran ini ditunjukkan VP sebagai berikut. (a) VP 

melakukan pemantauan terbadap langkah-langkab yang diambilnya untuk 

memabami soal dengan cara memastikan bahwa langkah yang telah dilakukannya 

membantu subjek memahami soal. (b)VP melakukan pemantauan terbadap 

kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan tmtuk memecahkan masalah di 

soal tersebut dengan cara mencocokkan konsep prasyarat yang dipikirkannya 

dengan kalimat di soal. (c) VP melakukan pemantauan terbadap informasi penting 

yang ada di soal tersebut dengan cara membaca ulang dan mencermati kalimat

kalimat di soal. 

Subjek VP menyadari proses dan basil berpikirnya dalam mengevaluasi 

saat memahami masalah. Kesadaran ini ditunjukkan VP sebagai berikut. (a) VP 

melakukan pemeriksaan terbadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya 

berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara mencocokkan dengan kalimat

kalimat di soal. (b) VP melakukan pemeriksaan terbadap kesesuaian konsep 

prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah dengan earn 

membaca ulang soal dan memastikan bahwa konsep tersebut dapat digunakan 

untuk menyelesaikan soal. Akan tetapi VP tidak melakukan pemeriksaan terbadap 

kemungkinan memahami masalah dengan cara yang lain. 
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2) Aktivitas metakognisi subjek VP pada tahap membuat rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, subjek VP melakukan 

aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil berpikimya. Subjek VP menyadari proses dan hasil berpikimya dalam 

membangun rencana saat membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini 

ditunjukkan VP sebagai berikut. (a) VP memikirkan urutan langkah pemecahan 

masalah yang akan digunakan, yaitu dengan mencari bilangan pertama dan 

kemudian dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua. VP menyadari bahwa 

menentukan bilangan pertama terlebih dahulu adalah lebih mudah, sehingga 

bilangan kedua juga dapat diperoleh. (b) VP memperkirakan waktu yang 

diperlukannya untuk memecahkan masalah yaitu selama 10 menit. 

Subjek VP menyadari proses dan hasil berpikimya dalam memonitor saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan VP sebagai 

berikut. (a) VP melakukan pemantauan terhadap rencana alur pemecahan masalah 

dengan cara memastikan bahwa alur yang ditetapkannya memudahkan subjek 

untuk menemukan bilangan pertama maupun bilangan kedua. (b) VP juga 

melakukan pemantauan terhadap ketepatan rencana yang dibuatnya untuk 

memecahkan masalah dengan cara membandingkan jika alur yang digunakan 

adalah mencari bilangan kedua kemudian bilangan pertama. 

Subjek VP menyadari proses dan hasil berpikimya dalam mengevaluasi saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan VP sebagai 

berikut. (a) VP memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan 
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cara mencocokkan dengan apa yang diketahui di soa1. (b) VP memeriksa 

kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara 

memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencari bilangan pertama dan 

bilangan kedua. 

3) Aktivitas metakognisi subjek VP pada tahap melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masa1ah, subjek VP 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan eva1uasi terhadap 

proses dan hasil berpikimya. Subjek VP menyadari proses dan hasil berpikimya 

da1am membangun rencana saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Kesadaran ini ditunjukkan VP sebagai berikut. (a) VP menentukan langkah 

pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan 

masa1ah, yaitu dengan cara mencocokkan angka yang akan dituliskannya di 

bagian yang diketahui (pada lembar jawab) dengan soa1. VP menyadari bahwa 

dengan melakukan langkah tersebut, subjek dapat meminimalisir kesa1ahan yang 

mungkin dilakukannya (b) VP mampu menyustm cara yang akan digunakannya 

untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu menghitung bilangan pertama terlebih 

dahulu kemudian menentukan bilangan kedua. 

Subjek VP menyadari proses dan basil berpikimya da1am memonitor saat 

melaksanakan rencana pemecahan masa1ah. Kesadaran ini ditunjukkan VP 

sebagai berikut. (a) VP melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana 

pemecahan masa1ah yang dilakukannya, yakni dengan cara mencocokkan langkah 

yang dilakukannya dengan rencana yang dibuatnya. (b) VP melakukan 
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pemantauan terhadap perhitungan yang dilakukannya dengan earn melakuk:an 

perhitungan ulang. 

Subjek: VP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan VP 

melalui kegiatan memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana 

yang telah dibuatnya yaitu dengan memastikan bahwa telal1 ditemukan bilangan 

pertama yang kemudian digunakan untuk menentukan bilangan kedua. 

4) Aktivitas metakognisi subjek VP pada tahap memeriksa kembali basil 

pemecahan masalah 

Pada tahap memeriksa k:embali hasil pemecahan masalah, subjek VP 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil berpikirnya. Subjek VP menyadari proses dan hasil berpikimya 

dalam membangun rencana saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. 

Kesadaran ini ditunjukkan VP melalui kegiatan memikirkan cara mengecek hasil 

yang diperoleh yakni dengan cara melakukan perhitungan ulang sesuai dengan 

pernyataan di soal. VP menyadari bahwa dengan melakukan perhitungan ulang, 

subjek dapat memastikan bahwa basil yang diperoleh adalah benar. 

Subjek VP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan VP 

melalui kegiatan memonitor kebenaran hasil yang diperoleh dengan cara 

menghitung ulang hasil yang diperoleh dengan disesuaikan terhadap pernyataan di 

soal. 

Subjek VP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan VP 
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melalui kegiatan memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan cara 

mensubstitusikan hasil yang di peroleh pada persamaan yang terbentuk dari 

pemyataan di soal. 

3. Paparan Data, Validasi Data, dan Penyimpulan Data Subjek Dengan 

Gaya Belajar Auditorial Berjenis kelamin Laki-Laki (AL) 

a. Paparan Data 

1) Paparan Data Pada TPM 1 

Pl003 : Ok. Ini ada soal (Peneliti menyodorkan lembar soal kepada 
subjek). Nanti saya minta kamu mengerjakannya. Kalau kamu 
mendapat soal seperti saat ini, apa yang kamu lakukan agar kamu 
dapat memahami soal itu? 

AL1003: Membaca soal itu, Bu. 
P1004 : Apakah kamu langsung bisa memahami soal m1 jika 

membacanya? 
AL1004: Belum tentu, Bu. 
PI 005 : Apalagi yang kamu perlukan untuk memahami soal ini selain 

membaca? 
ALI 005 : Mengerti kata-katanya, Bu. Kalau saya bisa mengerti kata-kata di 

soal ini, saya bisa memahami soal ini. Kalau tidak mengerti kata
katanya, saya juga tidak bisa memahami soal ini. 

P1006 : Oh, begitu. Kalau setelah membaca dan temyata kamu tidak 
memahami kata-katanya, apa yang kamu lakukan? 

AL1006: Membacanya berulang-ulang sampai mengerti. 
P 1007 : Misalnya, setelah membaca berulang-ulang bel urn juga mngerti, 

biasanya apa yang kamu lakukan? 
AL 1007 : Bertanya ke ternan atau ke guru, Bu. 
P1008 : Ok. Kalau begitu silahkan dibaca soalnya. 
AL1008: (Subjek membaca soal dengan suara keras) 
P1009 : Tidak hams keras, akan tetapi jika kamu merasa perlu membaca 

keras, ya silahkan. 
AL1009: (Subjek tetap membaca dengan suara keras. Konsentrasi 

pandangan matanya sepenuhnya pada kertas soal yang 
dipegangnya. Terlihat pada beberapa bagian soal subjek 
mengernyitkan dahi. Sepertinya pada bagian tersebut subjek 
belum mengerti maksud kalimatnya. Cukup lama subjek 
melakukan aktivitas membaca soal. Subjek membaca soal 
berulang beberapa kali). Sudah, Bu. (subjek mengakhiri 
kegiatannya) 

PlOIO : Apakah kamu sudah paham soal ini? 
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AL1010: Sudah, Bu. 
Pl011 : Bisakah kamu menceritakan ulang soal ini? 
AL1012: (Subjek mengamati ulang soal dalam waktu yang cukup lama, 

tanpa bersuara) Terdapat dua bilangan asli berlainan. Jika 
bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, 
maka menghasilkan bilangan 96. Dua kali bilangan pertama 
adalah 30. Carilah kedua bilangan tersebut. (Subjek membaca soal 
secara lengkap) 

P1013 : Ok. Kalau inti soal ini, apakah kamu sudah memahaminya? 
AL1014: (Subjek tampak terganggu konsentrasinya dengan suasana ribut 

yang terjadi di luar ruangan. Subjek berbicara pada dirinya 
sendiri dengan suara yang tidak jelas dan sambil menggerakkan 
bibirnya. Sesekali subjek menoleh ke luar ruangan pada saat 
terdengar suara gaduh. Untuk beberapa saat subjek belum juga 
menjawab pertanyaan peneliti. Pada saat suara gaduh di luar 
ruangan mulai reda, subjek mulai tenang dan menjawab 
pertanyaan peneliti) Ada dua bilangan asli. Bilangan pertama 
dijumlah dengan kuadrat bilangan kedua sama dengan 96. dua 
kali bilangan pertama sama dengan 30. 

P1015 : Oh, begitu. Untuk mengeijakan soal ini, kamu perlu 
menggtmakan konsep apa? 

AL1015: Perkalian dan penjumlahan, Bu. 
Pl016 : Mengapa kamu memerlukan kedua konsep tersebut untuk 

menyelesaikan soal ini? 
AL1016: Ini kan bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 

kedua hasilnya 96, berarti perlu penjumlahan. Terus, dua kali 
bilangan pertama adalah 30, berarti perlu perkalian. 

P1017 : Ok. Apakah ada konsep lain yang juga diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini? 

AL1017: Em ... (Subjek kembali mengamati soal. Cukup lama subjek 
terdiam membaca soal. Tampaknya subjek sambil memikirkan 
apakah ada konsep lain yang juga dia perlukan untuk 
menyelesaikan soal ini) Tidak ada, Bu. Hanya penjumlahan dan 
perkalian. 

Pl018 : Baiklah. Pada saat kamu membaca soal, apakah ada bagian yang 
kamu cermati? 

AL1018: Iya, Bu. Ada. 
PI 019 : Bisa kamu sebutkan bagian yang mana yang kamu cermati? 
AL1019: Bagian bilangan kedua dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 

pertama, maka menghasilkan 96. Dua kali bilangan pertama 
adalah 30. (Subjek menyebutkan bagian dari sola sambil 
menggunakan ujung pulpennya untuk menunjuk kalimat yang 
disebutkannya ). 

P1020 : Mengapa bagian itu kamu cermati? 
AL1020: Saya belum mengerti kata-katanya, Bu. Jadi saya cermati. 
P1021 : Ada alasan lain selain karena tidak mengerti kalimatnya? 
AL 1022 : Karena ini isi soalnya, Bu. Ini yang diketahui di soal ini. Kalau 

saya tidak mengerti yang diketahui di soal, pasti saya juga tidak 
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bisa mengerjakan soal ini. Oleh karena itu saya cermati kalimat 
itu. hehe (Subjek tersenyum keci[) 

P1 023 : Oh, begitu. Sejauh ini, apa yang sudah kamu lakukan tmtuk 
memahami soal ini? 

AL1023: Membaca soal berulang-ulang. 
P1024 : Apa lagi? 
ALl 024 : Memikirkan apa yang akan digunakan untuk mengerjakannya. 
P1025 : Apa lagi? 
AL1025: Memikirkan yang diketahui dan yang ditanya di soal. 
Pl026 : Ada lagi? 
AL1026: Tidak, Bu. Hanya itu. 
P1027 : Ok. Apakah dengan membaca soal berulang-ulang, memikirkan 

konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal, dan 
memikirkan apa yang diketahui dan yang ditanyakan di soal, 
kamu dapat memahami soal ini dengan baik? 

AL1027: Insya Allah, Bu. 
P1028 : Jadi, langkah yang kamu lakukan tersebut telah membawamu 

lebih memahami soal ini, begitu? 
AL1028: Iya, Bu. 
P1 029 : Ok. Kamu tadi menyebutkan bahwa kamu akan menggunakan 

konsep penjumlahan dan perkalian untuk menjawab soal ini. 
Apakah kedua konsep itu sesuai dengan soal ini? 

AL1029: Iya, Bu. Sesuai. 
P1030 : Bagaimana kamu dapat mengatakan bahwa itu sudah sesuai? 
AL 1030 : Kan untuk mencari bilangan kedua saya harus menjumlah dan 

untuk mencari bilangan pertama, saya harus mengali, Bu. 
P1031 : Apakah itu sudah sesuai dengan maksud soal ini? 
AL103I: Iya, Bu. 
P1032 : Bagaimana kamu mengecek bahwa itu sudah sesuai dengan soal 

ini? 
AL1032: Dengan membaca soalnya, Bu. Ini kan "Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30". Jadi, yang 
akan digunakan adalah penjumlahan dan perkalian. 

PI 033 : Oh, begitu. Apakah di soal ini ada informasi penting yang harus 
kamu ingat? 

ALI033: Iya, Bu. Ada. 
PI034 : Informasi apa itu? 
AL1034: Ada dua bilangan asli. Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 

kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Dua 
kali bilangan pertama adalah 30. 

PI 035 : Mengapa itu penting untuk diingat? 
AL1035: Itu adalah yang diketahui di soal, Bu. Itu yang akan digunakan 

mengerjakan soal. 
Pl036 : Maksudnya? 
ALI036: Kan kalau sudah diketahui begitu, saya dapat mencari bilangan 

pertama dan bilangan keduanya, Bu. 
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P1037 : Oh, begitu. Apak:ah selain informasi yang kemu sebutkan itu, ada 
informasi lain yang juga penting? 

ALI037: Ada, Bu. 
P1038 : Bisa kamu sebutkan? 
ALl 038 : Carilah kedua bilangan tersebut. 
PI 039 : Mengapa itu penting? 
ALI 039 : Itu yang ditanya di soal, Bu. 
P1040 : Jadi, apa yang ditanyak:an soal? 
AL 1040 : Bilangan pertama dan bilangan kedua. 
P1 041 : Oh, begitu. Dengan demikian, melalui tahapan-tahapan yang telah 

kamu lak:ukan, apak:ah kamu sudah paham soal ini? 
AL1041: Sudah, Bu. 
P1 042 : Apak:ah ada cara lain untuk memahami soal ini selain melalui 

langkah yang telah kamu lak:ukan itu? 
AL1042: Tidak: ada, Bu. 
P1043 : Kok kamu tahu kalau tidak ada, apak:ah kamu sudah 

mengeceknya? 
AL1043: Tidak:, Bu. Saya tidak: mengeceknya. Tapi, saya tidak: tahu cara 

lain selain yang saya lak:ukan. 
P1044 : Oh, begitu. Setelah kamu paham soal ini, bagaimana langkah

langkah menyelesaikannya? 
AL1044: Pertama dihitung dulu bilangan pertama. Hasilnya digunak:an 

untuk mencari bilangan kedua. 
P1045 : Secara rinci, bagaimana kamu ak:an mencari bilangan pertama dan 

keduanya? 
AL1045: Bilangan pertama dapat dihitung dengan mencari berapa kali 2 

hasilnya 30. Bilangan kedua dapat dicari dengan mencari bilangan 
pertama ditambah berapa hasilnya 96. Kalau sudah dapat semua, 
berarti sudah didapat bilangan pertama dan bilangan keduanya, 
Bu. 

P1046 : Oh, begitu. Berapa lama kamu ak:an melak:ukan langkah-langkah 
tersebut? 

AL 1046 : 10 menit, Bu. 
P1047 : Apak:ah cukup 10 menit? 
AL1047: Cukup, Bu. Kan untuk menghitung bilangan pertama tidak: sampai 

5 menit sudah bisa. Bilangan kedua juga tidak: sampai 5 menit. 
Jadi itu sudah cukup untuk menghitung dan menulis. 

P1048 : Oh, begitu. Kamu tadi mengatak:an bahwa kamu ak:an mencari 
bilangan pertama terlebih dahulu kemudian bilangan kedua. 
Apak:ah tidak: bisa kalau dicari bilangan kedua terlebih dahulu 
kemudian bilangan pertama? 

ALI 048 : Tidak: tahu, Bu. Tapi saya tidak: bisa mencari bilangan kedua dulu 
kemudian bilangan pertama. 

Pl049 : Mengapa kamu tidak: bisa mencari bilangan kedua terlebih dahulu 
kemudian bilangan pertama? 

AL1049: Kalau saya mencari bilangan kedua dulu, saya tidak: bisa 
menghittmgnya, Bu. Kan ini harus dijumlah dengan bilangan 
pertama. Jadi, bilangan kedua tidak: bisa langsung dihitung, Bu. 
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Pl 050 : Oh, begitu. Apakah kamu tadi sempat terpikir kalau dicari terlebih 
dahulu bilangan kedua kemudian bilangan pertama? 

AL1050: Tidak, Bu. Yang saya tabu hanya mencari bilangan pertama 
dahulu kemudian bilangan kedua. 

Pl051 : Ok. Jadi, kamu akan menyelesaikan soal ini dengan menghitung 
terlebih dahulu bilangan pertama kemudian bilangan kedua. 
Apakah dengan begitu kamu dapat menyelesaikan soal ini dengan 
baik? 

AL1051 : Iya, Bu. Kalau dibaca di soal, yang ditanyakan adalah bilangan 
pertama dan bilangan kedua. Kalau saya sudah bisa menemukan 
bilangan pertama dan bilangan kedua, berarti sudah dapat 
diselesaikan soal ini, Bu. 

Pl 052 : Apakah dengan begitu melalui langkah-langkah tersebut kamu 
dapat menyelesaikan soal ini dengan cepat dan tepat. 

AL1052: Iya, Bu. Saya bisa lebih cepat mengerjakan soal ini kalau saya 
hitung dulu bilangan pertama. Terns, hasilnya saya gunakan untuk 
menghitung bilangan kedua. 

P1053 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa langkah yang kamu sebutkan 
tadi sesuai untuk menyelesaikan soal ini? 

AL1053: Saya sudah mengeceknya, Bu. 
P1054 : Bagaimana kamu mengecek bahwa langkah tersebut sudah sesuai 

dengan soal ini? 
ALl 054 : Saya membaca ulang soal. 
P1055 : Hasilnya? 
AL1055: Hasilnya, memang sesuai dengan soal kalau saya mencari 

bilangan pertama dulu kemudian bilangan kedua. 
P1056 : Dan dalam waktu 10 menit sudah bisa selesai? 
AL1056: iya, Bu. 
Pl 057 : Ok. Untuk melaksanakan rencana yang kamu susun, apa yang 

pertama kali kamu lakukan? 
AL1057: Menulis yang diketahui dan ditanya di soal, Bu. 
P1058 : Mengapa itu kamu pilih sebagai langkah pertama? 
AL1058: Biar saya tidak salah apa yang hams dihitung dan yang diketahui 

di soal. 
Pl 059 : Ok. Bagaimana cara melaksanakan rencana yang telah kamu 

susun untuk menyelesaikan soal ini? 
AL1059: Saya hitung dulu berapa dikali 2 hasilnya 30, berarti didapat 

bilangan pertama. Terns, hasilnya itu ditambah berapa jumlahnya 
96. Kalau dapat, berarti itu bilangan kedua. 

P1060 : Apakah kamu siap kalau saya persilahkan sekarang untuk 
menyelesaikan soal ini? 

ALl 060 : Siap, Bu. Ditulis di sini, Bu? (Subjek menunjuk lembar jawab 
yang sedari tadi berada di bawah lembar soal) 

Pl061 : Iya. 
AL1061: (Subjek mulai menuliskan sesuatu di lembar soal dengan sesekali 

melihat ke soal. Selama menu/is, subjek berbisik tidak begitu 
jelas. Sepertinya subjek menyebutkan kepada dirinya sendiri apa 
yang akan ditulis. Sesekali subjek menggunakan pulpennya 
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sebagai penunjuk untuk menunjuk kalimat di soal. Sekitar 12 
menit subjek melakukan aktivitas menghitung dan menuliskan 
selesaian soaf) Sudah, Bu. 

PI 062 : Bisak:ah kamu sebutkan apa saja yang kamu tulis di I em bar 
jawab? 

AL1062: Diketahui: Dua kali bilangan pertama = 30. Jika bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua = 96. Ditanya: 
Carilah kdua bilangan tersebut. Jawb: 15 x 2 = 30. 15 + 81 = 96. 
Jadi, kedua bilangan tersebut adalah bilangan asli, yaitu 15 dan 
81. (Subjek membaca tulisannya di !em bar jawab) 

Pl063 : Apak:ah yang kamu lak:ukan itu sudah sesuai dengan rencana yang 
kamu susun? 

AL1063: Sudah, Bu. Kan saya mencari bilangan pertama kemudian 
bilangan kedua. Jadi, sudah sesuai dengan rencana. 

P1064 : Apak:ah hasil yang kamu peroleh tersebut sudah benar? 
AL1064: Iya, Bu. Sudah benar. 
PI 065 : Apak:ah tidak: ada kesalahan perhitungan pada saat kamu 

menghitung bilangan pertama maupun bilangan kedua? 
AL1065: Tidak:, Bu. Tadi saya sudah berhati-hati menghitungnya. Ada juga 

yang tadi saya tidak: yakin hitungannya, tapi setelah saya ulangi, 
temyata hasilnya sama. Jadi, saya yak:in hitungan saya benar. 

Pl066 : Oh, begitu. Apakah kamu tadi mengecek kesesuaian apa yang 
kamu lakukan dengan rencana yang kamu susun? 

AL1066: Iya, Bu. 
Pl067 : Apa yang kamu lak:ukan untuk mengeceknya? 
AL1067: Saya lihat hasilnya. Kan saya sudah dapat bilangan pertama. 

Terus, saya juga dapat bilangan kedua. Berarti sudah sesuai 
dengan rencana. 

P1068 : Oh, begitu. Apak:ah setelah mendapatkan hasil dari hitungan yang 
kamu lak:ukan, kamu langsung yak:in bahwa jawabanmu sudah 
benar? 

AL 1068 : Tidak:, Bu. 
P1069 : Bagaimana cara kamu mengecek jawabanmu sudah benar atau 

belum? 
AL 1069 : Caranya, dihitung ulang, Bu. Bisa juga dikali ulang. Kalau 

hasilnya pas, berarti benar jawabannya. 
PI 070 : Adak:ah hasil lain yang juga merupak:an jawaban soal ini selain 

hasil yang kamu peroleh? 
AL1070: Tidak: ada, Bu. 
P1071 : Bagaimana kamu yak:in bahwa tidak: ada jawaban lain selain 

jawabanmu? 
AL1071: Kan ini bilangan asli. Jadi kalau saya sudah dapat dua bilangan 

asli yang berbeda, berarti tidak: ada lagi jawaban lainnya, Bu. 
P1072 : Ok. Kamu sudah dapatkan bilangan pertama 15 dan bilangan 

kedua 81. Apak:ah kamu benar-benar yak:in bahwa jawabanmu itu 
sudah benar sesuai dengan mak:sud soal? 

AL1072: Iya, Bu. 
P1073 : Cobajelaskan alasanmu mengapa kamu yak:in? 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



146 

AL1073: Karena, 15 dan 81 ada1ah bi1angan asli. Terns, kalau dihitung 
ulang, 15 x 2 = 30 dan 15 + 81 = 96. Semuanya pas. Jadi, sudah 
benar. 

P1074 : Apakah kamu tadi juga melakukan pengecekan terhadap hasil 
yang kamu peroleh? 

AL1074: Iya, Bu. 
P1 07 5 : Bagaimana kamu mengecek apakah jawabanmu benar a tau salah? 
AL1075: Tadi saya kalikan ulang. 15 x 2 = 30, pas. Terns, saya juga 

jumlahkan 15 + 81 = 96, Pas juga. 
P1076 : Apakah sejauh ini kamu sudah memahami soal ini dengan baik? 
AL1076: Sudah, Bu. Saya sudah paham soal ini. 
P1077 : Sudah yakin bahwa pemahamanmu benar? 
AL1077: hehe (Subjek tersenyum kecil) Yakin. Tapi ka1au boleh saya akan 

baca lagi soalnya, Bu. Siapa tabu ada yang salah. 
P1 078 : Ok. Si1ahkan. 
AL1078: (Subjek kembali membaca soal dengan mulut komat kamit tanpa 

bersuara. Tidak lama subjek membaca soal, subjek sudah 
mengakhiri kegiatannya)Sudah, Bu. 

P1079 : Bagaimana? Apakah ada pemahaman barn tentang soal ini? 
AL1079: Tidak, Bu. Sarna dengan yang tadi. 
P1080 : Ok. Kalau begitu apakah kamu yakin bahwa jawaban yang kamu 

peroleh tadi adalah jawaban yang benar? 
AL1080 : Iya, Bu. 

Dari data yang dituliskan di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dimaksud adalah tahap pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 

peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

auditorial berjenis kelamin laki-laki (AL) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 tersebut. 

Tahap memahami masalah. Pada saat memahami masalah, AL melakukan 

hal-hal berikut ini. AL menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya 

untuk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut dan mengerti kata-

kata yang tersebut di soal (AL1003, AL1005). AL menyadari bahwa dengan 

begitu subjek dapat memahami maksud soal (AL1005). Ketika setelah membaca 
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masih belum memahami soal, AL memutuskan tmtuk melakukan pengulangan 

membaca soal sampai paham (AL1006, AL1009). Jika langkah tersebut tidakjuga 

menjadikan AL paham, maka AL bertanya kepada ternan atau gum (ALI 007). AL 

membaca soal dengan suara cukup keras sehingga terdengar oleh dirinya 

(AL1008, AL1009). Setelah membaca soal berulang-ulang, AL dapat 

menyebutkan dengan baik inti soal tersebut (AL1014). AL berpikir bahwa konsep 

prasyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep 

penjumlahan dan konsep perkalian (AL1015, AL1017). AL menyadari bahwa 

konsep tersebut dapat membantunya menemukan selesaian soal dikarenakan 

terdapat kata penjumlahan dan kali di soal tersebut (AL1016). AL dapat 

menyebutkan kalimat yang danggapnya penting untuk dicermati (AL1019). AL 

menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan yang ditanyakan adalah 

penting untuk dicermati (AL1022). AL melakukan pemantauan terhadap langkah

langkah yang diambilnya untuk memahami soal (AL1023, AL1024, AL1025) 

dengan cara memastikan bahwa langkah yang telah dilakukannya menjadikan AL 

memahami maksud soal. Kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan untuk 

memecahkan masalah di soal tersebut dipantau AL dengan cara memastikan 

bahwa dengan melakukan perkalian dapat diperoleh bilangan pertama dan dengan 

melakukan penjumlahan dapat diperoleh bilangan kedua (AL1030). AL juga 

memantau informasi penting yang ada di soal tersebut (AL1034, AL1035, 

AL1038, AL1039) dengan cara memastikan bahwa selumh informasi penting di 

soal tersebut telah diingatnya. AL melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran 

ungkapan yang dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya (AL1032, 

AL1035, AL1036) dengan cara mencocokkan pemahamannya dengan kalimat-
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kalimat di soal. Adapun kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan dalam 

memecahk:an masalah diperiksa AL dengan cara membaca ulang soal dan 

mencocokkan konsep yang dipikirkannya dengan soal (AL1032). Akan tetapi AL 

tidak memeriksa kemungkinan memahami masalah dengan cara yang lain 

(AL1043). 

Tahap membuat rencana pemecahan masalah. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, AL melakukan hal-hal berikut ini. AL memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghitung 

bilangan pertama terlebih dahulu kemudian hasilnya digunakan untuk mencari 

bilangan kedua (AL1044). AL menyadari bahwa dengan menggunakan urutan 

langkah tersebut, subjek dapat memperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua 

yang ditanyakan oleh soal (AL1045). AL memperkirakan waktu yang 

diperlukannya untuk memecahk:an masalah (AL1046) yaitu 10 menit. AL tidak 

memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahk:an masalah yang terdapat di 

soal (AL1048, AL1049, AL1050). AL melakukan pemantauan terhadap rencana 

alur pemecahan masalah (AL1051) dengan cara memastikan bahwa dengan alur 

terse but dapat diperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua. Selain itu, AL juga 

melakukan pemantauan terhadap ketepatan rencana yang dibuatnya untuk 

memecahk:an masalah (AL1052) dengan cara memastikan bahwa rencana tersebut 

memudahk:an subjek memeperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua. AL 

memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah (AL1053) dengan cara 

mengecek kesesuaiannya dengan soal (AL1054, AL1055). AL memeriksa 

kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara 
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memetakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah 

ditetapkan pada alur pemecahan masalah (AL1047, AL1056). 

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, AL melakukan hal-hal berikut. AL 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dari soal (AL1057). AL menyadari bahwa dengan langkah 

tersebut subjek dapat menghindari kesalahan pada saat menyelesaikan soal 

(AL1058). AL memikirkan cara yang digunakannya untuk melaksanakan rencana 

pemecahan masalah, yaitu hanya dengan cara menghitung bilangan pertama 

kemudian digunakan tmtuk menentukan bilangan kedua (AL1059). Selama 

melaksanakan rencana yang disusunnya, AL selalu berbicara lirih terhadap dirinya 

sendiri (AL1061). AL melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah 

dibuatnya, yaitu dengan menghitung 15 x 2 = 30 dan 15 + 81 = 96, kemudian 

menyimpulkan bahwa bilangan pertama adalah 15 dan bilangan kedua adalah 81 

(ALl 062). AL melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana pemecahan 

masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara memastikan bahwa subjek telah 

memperoleh bilangan pertama kemudian bilangan kedua (AL1063). AL 

melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang dilakukannya dengan cara 

mengulangi perhitlmgan yang dilakukan (AL1065). AL juga memeriksa 

kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana yang telah dibuatnya (AL1066, 

AL1067) dengan cara memeriksa apakah bilangan pertama maupun bilangan 

kedua sudah diperoleh. 
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Tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Pada langkah 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah, AL melakukan hal-hal sebagai 

berikut. AL memikirkan cara mengecek basil yang diperoleh, yaitu dengan cara 

melakukan penghitungan ulang, jika basil yang diperoleh tetap, maka disimpulkan 

jawabannya sudah benar (AL1069). AL menyadari bahwa dengan begitu subjek 

dapat meyakini basil yang diperolehnya adalah benar (AL1069). AL memonitor 

kebenaran basil yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan basil yang diperoleh 

dengan persamaan yang subjek pahami dari soal (AL1073). AL juga memeriksa 

kebenaran jawaban yang diperolehnya (AL1074, AL1075) dengan 

mensubstitusikan jawabannya ke soal. 

2) Paparan Data Pada TPM 2 

P2002 : Ok. Hari ini saya sudah menyiapkan satu soal untuk kamu 
kerjakan. Kalau kamu mendapat soal, apa yang pertama kali kamu 
lakukan untuk memahami soal itu? 

AL2002 : Membaca soal itu, Bu. 
P2003 : Apakah dengan membaca kamu bisa memahami soal dengan 

baik? 
AL2003: Kadang iya, Bu. Tapi kalau soalnya sulit, biasanya saya minta 

bantuan ternan. 
P2004 : Maksudnya menyontek ternan? 
AL2004 : Bukan, Bu. Bisanya saya bertanya ke ternan apa maksud soalnya. 

Kalau ternan juga tidak ada yang mengerti, saya tanya ke guru. 
P2005 : Oh, begitu. Ini soal yang saya maksudkan. (Peneliti memberikan 

lembar soal kepada subjek). Apakah kamu ingin langsung 
membaca soal ini? 

AL2005 : Iya, Bu. 
P2006 : Silahkan kalau begitu. 
AL2006 : (Subjek mulai membaca soal dengan berbisik kepada dirinya. 

Suara yang dikeluarkan tidak begitu jelas, tetapi tampak bahwa 
subjek mengajak berbicara dirinya sendiri. Mulutnya selalu 
bergerak sepanjang kalimat yang dibacanya. Subjek sesekali 
menengok ke luar ruangan ketika mendengar suara orang 
bercakap atau ketika terdengar langkah kaki. Aktivitas membaca 
ini dilakukan subjek cukup lama). Seperti soal yang waktu itu ya, 
Bu? 
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AL2007 : Saya tidak begitu ingat, Bu. Tapi sepertinya saya pemah membaca 
soal ini. Pas saya ingat-ingat seperti soal yang waktu itu. 

P2008 : Oh, begitu. Apakah keseluruhan kalimat soal waktu itu kamu 
masih mengingatnya? 

AL2008 : Tidak, Bu. Yang saya ingat hanya bilangan asli. Terns, suruh 
mencari dua bilangan. Itu saja. 

P2009 : Oh, begitu. Memang soal ini setipe dengan soal yang waktu itu. 
Apakah kamu sudah paham soal ini? 

AL2009 : Sebagian paham, Bu. Tapi ada yang belum dimengerti. 
P2010 : Ok. Kalau masih ada yang belum dimengerti, apa yang akan kamu 

lakukan? 
AL20 10 : Bisanya saya membaca soallagi, Bu. 
P20 11 : Apakah sekarang kamu perlu membaca soallagi? 
AL2011 : Iya, Bu. 
P2012 : Ok. Silahkan. 
AL2012: (Subjek kembali membaca soal dengan seksama. Kali ini tampak 

subjek hanya membaca bagian-bagian tertentu dari soal. Selama 
membaca, subjek berbisik pada dirinya sendiri dengan suara 
yang tidakjelas dan bibir bergerak-gerak. Sepertinya subjek 
ingin menekankan pemahaman pada kalimat tertentu di soal. Ini 
terlihat dari ujung pulpen yang diarahkan hanya kebagian itu-itu 
saja sambil diketuk-ketukkan ke lembar soal. Subjek membaca 
soal hampir sama /amanya dengan waktu membaca soal pertama 
kali). Sudah, Bu. 

P2013 : Maksudnya, sudah paham? 
AL2013: hehe (Subjek tersenyum kecil) lnsya Allah. 
P20 14 : Baiklah. Setelah kamu membaca soal ini, apakah ada konsep 

tertentu yang kamu per1ukan untuk menye1esaikan soal ini? 
AL20 14 : Ada, Bu. Penjumlahan dan perkalian. 
P2015 : Mengapa penjumlahan dan perkalian kamu perlukan untuk 

menyelesaikan soal ini? 
AL20 15 : Karena di sini ( di soal) ada kata-kata dijumlahkan dan kali, Bu. 
P2016 : Bisakah kamu menjelaskannya lebih rinci? 
AL2016: Bisa, Bu. Ini kan "bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 

bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74" dan ''tiga kali 
bilangan pertama adalah 30". (Subjek membaca bagian dari soal 
sambil menunjuk soal menggunakan ujung pulpennya). Berarti 
kan ada kata dijumlahkan dan kali, maka yang digunakan adalah 
penjumlahan dan perkalian. 

P20 17 : Oh, begitu. Apakah ada konsep lain yang juga diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini? 

AL2017: Tidak ada, Bu. 
P2018 : Apakah kamu yakin? 
AL2018: lya, Bu. 
P20 19 : Pada saat kamu membaca soal ini, apakah ada bagian yang kamu 

cermati? 
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AL2020 : Yang ini, Bu. "Bilangan pertama dijumlahkan dengan kaudrat 
bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74". (Subjek 
membaca kalimat di soal dengan menggunakan ujung pulpennya 
sebagai penunjuk) 

P2021 : Apakah ada bagian lain yang juga kamu cennati? 
AL2021: Ada, Bu. Tiga kali bilangan pertama adalah 30. (Kemba/i subjek 

membaca kalimat tertentu di soal dan menunjuknya dengan 
menggunakan ujung pulpen ). 

P2022 : Ok. Ada lagi? 
AL2022 : Tidak, Bu. 
P2023 : Mengapa bagian yang kamu sebutkan itu kamu cennati? 
AL2023 : Tadi saya tidak langsung mengerti bagian itu, Bu. Setelah saya 

ulang-ulang membaca dan memikirkannya, saya sudah mengerti. 
P2024 : Berarti bagian yang langsung dimengerti tidak dicennati? 
AL2024 : Dicennati juga, Bu. Tapi tidak terlalu. 
P2025 : Apakah ada alasan lain mengapa bagian itu kamu cennati? 
AL2025: Em ... (Subjek tampak berpikir sebelum menjawab). Selain bagian 

itu saya tidak langsung mengerti, say a juga merasa kalau bagian 
itu penting untuk dimengerti, Bu. 

P2026 : Mengapa penting untuk dimengerti? 
AL2026 : Karena ada angka-angkanya, Bu. 
P2027 : Bisa lebih rinci? 
AL2027: Karena ada angka-angka yang disebut di kalimat itu. Jadi, saya 

pikir itu pasti penting untuk dimengerti. 
P2028 : Oh, begitu. Sejauh ini kamu sudah membaca soal, memikirkan 

konsep apa yang akan digunakan, dan juga menentukan bagian
bagian yang dicennati. Apakah dengan begitu kamu sudah 
memahami soal ini? 

AL2028 : Insya Allah sudah, Bu. 
P2029 : Apakah diantara langkah-langkah tersebut ada yang perlu kamu 

ulang? 
AL2029 : Tidak, Bu. Sudah cukup. 
P2030 : Jika kamu perhatikan kembali soal tersebut, apakah banya konsep 

penjumlahan dan perkalian yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal ini? 

AL2030 : Iya, Bu. 
P2031 : Bisa diberikan alasannya? 
AL2031 : Yang jelas, di soal itu tidak ada kata-kata selain dijumlahkan dan 

kali. Maka yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini hanya 
penjumlahan dan perkalian. ( ekspresi wajah subjek menunjukkan 
keyakinan yang besar. sepertinya subjek memang benar-benar 
yakin dengan apa yang diungkapkannya). 

P2032 : Oh, begitu. Jadi dengan begitu, menurut kamu tidak ada konsep 
lain ya yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

AL2032: Betul, Bu. Tidak ada yang lain. 
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P2033 : Ok. Saat kamu membaca soal ini tadi, apakah kamu mendapatkan 
informasi penting yang perlu diingat? 

AL2033 : Iya, Bu. 
P2034 : Bisa kamu sebutkan? 
AL2034 : Ini, Bu. "Tiga kali bilangan pertama adalah 30" dan "Bilangan 

pertama dijumlahkan dengan kaudrat bilangan kedua, maka 
menghasilkan bilangan 74". (Subjek menyebutkan sebagian 
kalimat yang ada di soa/ sambil menunjuk kalimat tersebut 
menggunakan ujung pulpennya) 

P2035 : Apa alasanmu mengatakan bahwa itu penting? 
AL2035: Karena ada angka-angkanya, Bu. Biasanya, kalau soal 

matematika, yang ada angkanya itu penting untuk diingat, Bu. 
P2037 : Jadi, selain yang kamu sebutkan itu, apakah ada informasi lain 

yang juga penting untuk kamu in gat? 
AL2037 : Tidak ada, Bu. 
P2038 : Apakah kamu sudah yakin? 
AL2038 :Em ... (Subjek sepertinya ragu-ragu untuk menjawab ). 
P2039 : Apakah kamu perlu mencermati kembali soal ini? 
AL2039 : Tidak, Bu. Tidak ada yang penting lagi selain yang tadi saya 

katakan. 
P2040 : Ok. Sejauh ini, jika kamu say a minta mengungkapkan soal ini 

dengan bahasa kamu sendiri, apakah kamu bisa? 
AL2041 : Terdapat dua bilangan asli yang berbeda. Tiga kali bilangan 

pertama adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua 
bilangan tersebut. (Subjek membaca soal dengan /engkap) 

P2042 : Jika kamu saya minta menjelaskan kepada saya tentang soal ini, 
apakah kamu bisa? 

AL2043 : Terdapat dua bilangan asli yang berbeda. Tiga kali bilangan 
pertama adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua 
bilangan tersebut. (Subjek kembali membaca kalimat yang ada di 
soal) 

P2044 : Ok. Selanjutnya, apa yang kamu pahami dari soal tersebut? 
AL2044: Ada dua bilangan. yang pertama dikali tiga hasilnya 30. kalau 

· yang pertama dijumlahkan dengan kuadrnt bilangan kedua 
hasilnya 74. (Subjek berhenti berbicara, tetapi raut mukanya 
masih menunjukkan ekspresi akan melanjutkan untuk menyebut 
kalimat lanjutannya) 

P2045 : Apakah ada yang lain? 
AL2045 : Ada, Bu. Disuruh mencari kedua bilangan itu. 
P2046 : Oh, begitu. Sudah? Tidak ada yang lain lagi? 
AL2046 : Tidak, Bu. 
P204 7 : Apakah kamu tadi mengecek kesesuaian yang kamu pahami itu 

dengan soal ini? 
AL2047: Iya, Bu. 
P2048 : Bagaimana kamu melakukan pengecekan tersebut? 
AL2048 : Kan kalau dibaca di soal, memang seperti itu, Bu. 
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P2049 : Maksudnya? 
AL2049: Di soal ini ditulis, "Terdapat dua bilangan asli berbeda. Tiga kali 

bilangan pertama adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. 
Carilah kedua bilangan tersebut!". 

P2050 : Terus, yang kamu maksudkan bagaimana? 
AL2050 : Berarti yang tadi yang saya sebutkan itu sudah benar, Bu. Sarna 

dengan soal, maksudnya. hebe (Subjek tersenyum sambil 
memainkan pulpen yang ada di tangannya). 

P2051 : Oh, begitu. Selanjutnya, kamu tadi menyebutkan bahwa untuk 
menyelesaikan soal ini, kamu perlu mengetahui konsep 
penjumlahan dan perkalian, apakah kamu juga memerisa bahwa 
kedua konsep itu memang sesuai dengan soal ini? 

AL2051 : Iya, Bu. 
P2052 : Bisa kamu ceritakan bagaimana kamu mengeceknya? 
AL2052 : Kan di soal ini hanya disebutkan kata-kata penjumlahan dan kali. 

Berarti memang saya hams tabu perkalian dan penjumlahan untuk 
menyelesaikannya, Bu. 

P2053 : Oh, begitu. Apakah kamujuga memeriksa apakah ada cara lain 
untuk memahami soal ini? 

AL2053 : Tidak, Bu. 
P2054 : Mengapa begitu? 
AL2054 : Saya tidak memikirkan cara lain, Bu. Kan cara yang saya lakukan 

sudah benar. hebe (Subjek tersenyum) 
P2055 : Ok. Setelah kamu memahami soal ini, apakah kamu juga 

memikirkan bagaimana langkah untuk menyelesaikannya? 
AL2055 : lya, Bu. 
P2056 : Bisakah kamu menceritakan langkah-langkah yang akan kamu 

ambil untuk menyelesaikan soal ini? 
AL2056 : Bisa, Bu. Pertama saya akan mencari bilangan pertama. 

Kemudian, saya akan menggunakan bilangan pertama itu untuk 
mencari bilangan kedua. 

P2057 : Jelasnya, bagaimana kamu menentukan bilangan pertama dan 
keduanya? 

AL2057: kan bilangan pertama dikali tiga hasilnya 30, berarti saya dapat 
menghitung bilangan pertama itu. Terus, untuk mencari bilangan 
kedua, saya tinggal mencari bilangan yang ditambah dengan 
bilangan pertama hasilnya 74. 

P2058 : Oh, begitu. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk 
melakukan itu? 

AL2058 : 10 menit, Bu. 
P2059 : Mengapa 10 menit? 
AL2059 : Karena untuk mencari bilangan pertama, saya mungkin perlu 5 

menit. Terus, bilangan kedua juga 5 menit. 
P2060 : Ok. Selain langkah yang kamu sebutkan tadi, apakah kamu juga 

memikirkan cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 
AL2060 : Tidak, Bu. Saya tidak memikirkan cara lain selain itu. 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



155 

P2061 : Kamu tadi menyebutkan bahwa kamu akan mencari bilangan 
pertama kemudian menggunakannya untuk menentukan bilangan 
kedua. Apakah langkah tersebut dapat digtmakan untuk 
menyelesaikan soal ini dengan baik? 

AL2061: Iya, Bu. 
P2062 : Bisa kamujelaskan? 
AL2062 : Bisa, Bu. Kan kalau sudah didapat bilangan pertama, untuk 

mencari bilangan kedua mudah, Bu. Terns, kalau bilangan 
pertama dan kedua sudah dapat, berarti kan sudah selesai soal ini. 
hehe (Subjek tersenyum) 

P2063 : Apakah 10 menit memang waktu yang cukup untuk 
melakukannya? 

AL2063 : Iya, Bu. 
P2064 : Apakah kamu juga mempertimbangkan jika yang ditentukan 

adalah bilangan kedua terlebih dahulu? 
AL2064: Iya, Bu. Tapi itu sulit. Lama mengeijakannya. 
P2065 : Tapi, apakah kamu memikirkanjuga langkah-langkahnya? 
AL2065 : Tidak, Bu. Karena saya pikir itu sulit, makanya saya tidak 

memikirkan langkahnya. 
P2066 : Jadi, menurutmu langkah yang paling tepat adalah mencari 

bilangan pertama kemudian menggtmakannya untuk mencari 
bilangan kedua, begitu? 

AL2066 : Betul, Bu. 
P2067 : Baiklah. Apakah kamu sudah memeriksa apakah langkah yang 

kamu tentukan itu sesuai dengan soal ini? 
AL2067 : Sudah, Bu. 
P2068 : Bisa kamu jelaskan secara rinci? 
AL2068 : Kan di soal ini sudah disebutkan "tiga kali bilangan pertama 

adalah 30", berarti dapat dihitung bilangan pertama. Bilangan 
kedua juga dapat dihitung dengan mencari bilangan yang 
ditambah dengan bilangan pertama hasilnya 7 4. 

P2069 : Jadi? 
AL2069: Jadi, langkah saya sudah sesuai dengan soal ini. 
P2070 : Dengan waktu 10 menit, kamu sudah yakin dapat melakukan 

langkah-langkah tersebut? 
AL2070: Insya Allah, Bu. hehe (Subjek tersenyum) 
P2071 : Apakah kamu sudah mengecek bahwa 10 menit cukup untuk 

menyelesaikan soal ini? 
AL2071: Sudah, Bu. 
P2072 : Bagaimana cara mengeceknya? 
AL2072 : Untuk mencari bilangan pertama paling lama 5 menit bisa, Bu. 

Terns, untuk mencari bilangan kedua, 5 menitjuga. Jadi, totallO 
menit. 

P2073 : Oh, begitu. Selanjutnya, apa yang pertama kali kamu lakukan 
dalam rangka melaksanakan langkah-langkah yang kamu 
sebutkan tadi? 

AL2073 : Pertama, saya akan menulis di lembar jawab, Bu. 
P207 4 : Apa yang kamu tulis? 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



156 

AL2074: Pertama yang ditulis adalah yang diketahui dan yang ditanyakan 
disoal. 

P2075 : Mengapa itu kamu pilih sebagai langkah pertama? 
AL2075: Kan kalau sudah ditulis yang diketahui dan yang ditanya nanti 

gampang menjawabnya, Bu. 
P2076 : Maksudnya? 
AL2076: Maksudnya, kalau sudah ditulis yang diketahu.i dan yang ditanya, 

berarti angka-angka yang ada di soal sudah ditulis. Jadi, pas 
mengerjakan tidak salah. 

P2077 : Oh, begitu. Selanjutnya, bagaimana cara melaksanakan langkah
langkah yang sudah kamu sebutkan tadi? 

AL2078 : Caranya, dihitung dulu bilangan pertama terns dicari juga 
bilangan kedua. 

P2079 : Dapatkah kamu menjelaskan lebih rinci? 
AL2079 : Dihitung dulu berapa kali tiga hasilnya 30. Setelah itu, hasilnya 

ditambah berapa dapat 74. Sudah, dengan begitu saya sudah dapat 
bilangan pertama dan bilangan kedua. 

P2080 : Ok. Sekarang, silahkan kamu tulis penyelesaian soal ini di lembar 
jawab. 

AL2080 : (Subjek langsung mengambil pulpen yang tergeletak di atas meja. 
Tangan kirinya mengangkat /embar soal. Sambi/ membaca 
dengan suara lirih tetapi cukup terdengar, subjek membaca 
bagian soal kemudian menyalinnya di lembar jawab ). Sudah, Bu. 
(Dalam waktu kurang /ebih 10 me nit, subjek telah meletakkan 
kembali pulpennya di alas meja). 

P2081 : Ok. Bisa kamu ceritakan apa yang kamu tulis di lembar jawab? 
AL2081: Diketahui tiga kali bilangan pertama = 30. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua = 7 4. Ditanya carilah 
kedua bilangan tersebut. Jawab: 10 x 3 = 30. 10 + 64 = 74. Jadi, 
kedua bilangan asli tersebut adalah 10 dan 64. (Subjek membaca 
setiap ka/imat yang ditulisnya di lembar jawab) 

P2082 : Apakah yang kamu tuliskan itu sudah sesuai dengan langkah yang 
kamu sebutkan tadi? 

AL2082 : Iya, Bu. 
P2083 : Apa yang membuat kamu yakin bahwa itu sudah sesuai dengan 

langkah yang tadi kamu sebutkan? 
AL2083 : Kan ini sudah mencari bilangan pertama. Setelah dapat, barn 

dicari bilangan kedua. 
P2084 : Oh, begitu. Apakah selama kamu menge:rjakan tadi, kamu 

menemukan ada kesalahan perhitunganyang kamu lakukan? 
AL2084 : Bagaimana, Bu? (Subjek belum paham maksud pertanyaan 

peneliti) 
P2085 : Kan tadi kamu melakukan perhitungan untuk mencari bilangan 

pertama maupun bilangan kedua. Apakah kamu tadi menemukan 
ada salah hitung yang kemudian kamu perbaiki? 

AL2085 : Tidak, Bu. Tadi saya menghitungnya hati-hati. Jadi, tidak ada 
yang salah hitung. 
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P2086 : Oh, begitu. Apakah yang kamu kerjakan itu sudah sesuai dengan 
soal ini? 

AL2086 : Iya, Bu. 
P2087 : Bagaimana kamu bisa mengatakan demikian? 
AL2087 : Ka1au dibaca soalnya, kan yang hams dicari adalah bi1angan 

pertama dan bi1angan kedua. Kalau sudah dipero1eh bilangan 
pertama dan kedua, berarti sesuai dengan soal. 

P2088 : Ok. Setelah kamu tadi menghitung dan mendapatkan bilangan 
pertama dan kedua, apakah kamu me1akukan pemeriksaan apakah 
jawabanmu benar ataukah salah? 

AL2088 : Iya, Bu. 
P2089 : Bagaimana cara kamu mengecek kebenaran jawaban yang kamu 

peroleh? 
AL2089: Saya hitung ulang, Bu. 10 x 3 = 30,pas. Terns, 10 + 64 = 74,pas 

juga. 
P2090 : Oh, begitu. Apakah dengan cara itu kamu mendapatkan keyakinan 

tentangjawaban yang kamu peroleh? 
AL2090 : Iya, Bu. Kalau pas semua, berarti jawaban saya benar. hehe 

(Subjek tersenyum. Raut wajahnya menunjukkan bahwa subjek 
merasa yakin denganjawabannya). 

P2091 : Ok. Apakah kamu tadi juga memeriksa apakah yang kamu 
keijakan sesuai dengan soal ini? 

AL2091: Iya, Bu. 
P2092 : Bisa kamu ceritakan bagaimana kamu melakukannya? 
AL2092 : Yang saya tulis di bagian diketahui kan sudah sama dengan soal 

ini. Yang ditanyakan juga sudah sesuai dengan soal. Jadi, pas 
saya mencari bi1angan pertama, 10 x 3 = 30 dan 10 + 64 = 74, itu 
sudah sesuai dengan soal. 

P2093 : Apakah dengan begitu kamu sudah yakin bahwa jawaban yang 
kamu peroleh adalah benar? 

AL2093: Iya, Bu. 
P2094 : Apa a1asannya? 
AL2094 : Ya karena kalau dihitung lagi, hasilnya sudah pas, Bu. 
P2095 : Oh, begitu. Apakah se1ainjawaban yang kamu peroleh itu, ada 

jawaban lain yang juga benar? 
AL2095 : Tidak ada, Bu. 
P2096 : Kok kamu tahu? Apakah kamu tadi mencoba juga bilangan yang 

lain? 
AL2096: lya, Bu. Saya hitungjuga. Tapi tidak ada yang pas hitungannya 

selain 10 dan 64 (Maksud subjek adalah bilangan pertama dan 
bilangan kedua yang diperolehnya ). 

P2097 : Oh, begitu. Apakah sejauh ini kamu sudah yakin dengan apa yang 
kamu peroleh? 

AL2097 : Sudah, Bu. 
P2098 : Apakah kamu merasa perlu untuk membaca kembali soal dalam 

rangka memastikan pekeijaanmu? 
AL2098: Tidak, Bu. 
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Dari data yang dituliskan di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dimaksud adalah tahap pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 

peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

auditorial beijenis kelamin laki-laki (AL) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 2 tersebut. 

Tahap memahami masalah. Pada saat memahami masalah, AL melakukan 

hal-hal berikut ini. AL menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya 

untuk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut (AL2002). Ketika 

setelah membaca masih belum memahami soal, AL memutuskan untuk 

melakukan pengulangan membaca soal sampai paham (AL2010). Jika langkah 

terse but tidak juga menjadikan AL paham, maka AL bertanya kepada ternan atau 

guru (AL2003, AL2004). AL menyadari bahwa dengan membaca soal subjek 

dapat memahami maksud soal tersebut (AL2003). AL membaca soal dengan suara 

cukup keras sehingga terdengar oleh dirinya (AL2006, AL2012). Setelah 

membaca soal berulang-ulang, AL dapat menyebutkan dengan baik inti soal 

tersebut (AL2044, AL2045). AL berpikir bahwa konsep prasyarat yang diperlukan 

untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep penjumlahan dan konsep perkalian 

(AL2014). AL menyadari bahwa konsep tersebut dapat digunakan tmtuk 

menyelesaikan soal dengan alasan terdapat kata penjumlahan dan kali di soal 

(AL2015, AL2016). AL berpikir bahwa tidak semua kalimat di soal perlu 

dicermati dengan seksama (AL2024), tetapi hanya bagian yang penting saja yang 

dicermati (AL2025). AL dapat menyebutkan kalimat yang danggapnya penting 
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untuk dicermati (AL2019, AL2020, AL2021). AL menyadari bahwa kalimat 

bagian yang diketahui dan yang ditanyakan adalah penting untuk dicermati 

(AL2026, AL2027). AL melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang 

diambilnya untuk memahami soal (AL2028, AL2029) dengan cara memastikan 

bahwa langkah yang telah diambilnya menjadikan subjek memahami soal 

tersebut. AL juga memantau kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan 

untuk memecahkan masalah di soal tersebut (AL2031) dengan cara memastikan 

bahwa keseluruhan konsep yang disebutkan di soal tersebut telah dipikirkannya. 

Adapun infonnasi penting yang ada di soal tersebut dipantau oleh AL dengan cara 

memastikan bahwa keseluruhan informasi penting di soal telah diingatnya 

(AL2034, AL2035). AL melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan 

yang dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya (AL2047, AL2048, 

AL2049, AL2050) dengan cara memabaca ulang soal tersebut dan 

membandingkan pemahamannya dengan kalimat-kalimat di soal. Kesesuaian 

konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah diperiksa 

AL dengan cara mencocokkan konsep yang dipikirkannya dengan kalimat yang 

ada di soal (AL2051, AL2052). Akan tetapi AL tidak memeriksa kemungkinan 

memahami masalah dengan cara yang lain (AL2053, AL2054). 

Tahap membuat rencana pemecahan masalah. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, AL melakukan hal-hal berikut ini. AL memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghitung 

bilangan pertama terlebih dahulu kemudian hasilnya digunakan untuk mencari 

bilangan kedua (AL2055, AL2056). AL menyadari bahwa dengan menggunakan 

urutan langkah tersebut subjek dapat memperoleh bilangan pertama dan bilangan 
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kedua (AL2057). AL memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk 

memecahkan masalah (AL2058) yaitu 10 menit. AL tidak memikirkan 

kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah yang terdapat di soal 

(AL2048, AL2049, AL2050, AL2060). AL melakukan pemantauan terhadap 

rencana alur pemecahan masalah (AL2062) dengan cara memastikan bahwa 

dengan alur tersebut subjek dapat memperoleh bilangan pertama dan kedua. 

Selain itu, AL juga melakukan pemantauan terhadap ketepatan rencana yang 

dibuatnya untuk memecahkan masalal1 (AL2066) membandingkan alur yang 

dipilihnya dengan alur lain, yakni mencari bilangan kedua terlebih dahulu 

kemudian mencari bilangan pertama. AL memeriksa kesesuaian rencana alur 

pemecahan masalah (AL2053) dengan cara mengecek kesesuaiannya dengan soal 

(AL2067, AL2068). AL memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk 

menyelesaikan soal dengan cara memetakan perkiraan waktu untuk 

menyelesaikan urutan langkah yang telah ditetapkan pada alur pemecahan 

masalah (AL2059, AL2071, AL2072). 

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, AL melakukan hal-hal berikut. AL 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dari soal (AL2074). AL menyadari bahwa subjek dapat 

menghindari kesalahan informasi yang digunakan untuk menyelesaikan soal 

(AL2075, AL2076). AL memikirkan cara yang digunakannya untuk 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara menghitung 

bilangan pertama kemudian digunakan untuk menentukan bilangan kedua 
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(AL2079). Selama melaksanakan rencana yang disusunnya, AL selalu berbicara 

lirih terhadap dirinya sendiri (AL2080). AL melaksanakan rencana pemecahan 

masalah yang telah dibuatnya, yaitu dengan menghitung 10 x 3 = 30 dan 10 + 64 

= 74, kemudian menyimpulkan bahwa bilangan pertama adalah 10 dan bilangan 

kedua adalah 64 (AL2081). AL melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan 

rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara memastikan 

bahwa subjek telah memperoleh bilangan pertama kemudian bilangan kedua 

(AL2083). AL melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang dilakukannya 

dengan cara melakukan perhitungan dengan hati-hati (AL2085). AL juga 

memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana yang telah 

dibuatnya (AL2087) dengan cara apakah rencana tersebut menghasilkan 

ditemukannya bilangan pertama mauptm kedua yang dicari, jika iya, berarti 

rencana tersebut sudah sesuai dengan soal. 

Tahap memeriksa kembali hasil pemecal1all masalah. Pada langkah 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, AL melakukan hal-hal sebagai 

berikut. AL memikirkan cara mengecek hasil yang diperoleh, yaitu dengan cara 

melakukan penghitungan ulang, jika hasil yang diperoleh tetap, maka disimpulkan 

jawabannya sudah benar (AL2089). AL menyadari bahwa dengan begitu subjek 

dapat meyakini hasil yang diperolehnya (AL2089). AL memonitor kebenaran 

hasil yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh dengan 

persamaan yang subjek pahami dari soal (AL2092). AL juga memeriksa 

kebenaran jawaban yang diperolehnya (AL2088, AL2094) dengan cara 

melakukan perhitungan ulang dan mencocokkan hasilnya dengan hasil yang telah 

diperolehnya. 
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b. Validasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh pada TPM 1 dan TPM 2, maka dapat 

dilihat konsistensi aktivitas yang dilakukan AL dalam memecahkan masalah. 

Adapun data aktivitas-aktivitas yang dilakukan AL tersebut ditampilkan pada 

tabel 4.6 berikut ini. Pada tabel tersebut juga dituliskan pengelompokan aktivitas 

metakognisi yang dilakukan oleh AL berdasarkan indikator metakognisi dalam 

memecahkan masalah yang telah disajikan di tabel 3.5. 

Langkah 
Pemecahan 

Masalah 
Memahami 
masalah (M) 

Tabel 4.6 Perbandingan Data Subjek AL 
Pada TPM 1 dan TPM 2 

Data Pada TPM 1 Data Pada TPM 2 

(MB1) (MB1) 

AL menyebutkan bahwa AL menyebutkan 
langkah pertama yang bahwa langkah 
dilakukannya untuk pertama yang 
memahami soal adalah dilakukannya untuk 
dengan membaca soal memal1ami soal 
tersebut dan mengerti adalah dengan 
kata-kata yang tersebut membaca soal tersebut 
di soal (ALI 003, (AL2002). 
AL1005). AL menyadari bahwa 
AL menyadari bahwa dengan membaca soal 
dengan begitu subjek subjek dapat 
dapat memahami memahami maksud 
maksud soal (ALI 005). soal tersebut 

(AL2003). 
Ketika setelah membaca Ketika setelah 
masili belun1 memahami membaca masili 
soal, AL memutuskan belum memahami 
untuk melakukan soal, AL memutuskan 
pengulangan membaca untuk melakukan 
soal sampai paham pengulangan 
(ALI006, AL1009). membaca soal sampai 
Jika langkal1 tersebut paham (AL2010). 
tidak juga menjadikan Jika langkah tersebut 
AL paham, maka AL tidak juga menjadikan 
bertanya kepada ternan AL paham, maka AL 
atau guru (AL1007). bertanya kepada 

Konsistensi 
Data 

Konsisten 

Konsisten 
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ternan atau guru 
(AL2003, AL2004). 

AL membaca soal AL membaca soal Konsisten 
dengan suara cukup dengan suara cukup 
keras sehingga terdengar keras sehingga 
oleh dirinya (AL1008, terdengar oleh dirinya 
AL1009). (AL2006, AL2012). 
Setelah membaca soal Setelah membaca soal Konsisten 
berulang-ulang, AL berulang-ulang, AL 
dapat menyebutkan dapatmenyebutkan 
dengan baik inti soal dengan baik inti soal 
tersebut (AL1014). tersebut (AL2044, 

AL2045). 
(MB2) (MB2) Konsisten 

AL berpikir bahwa AL berpikir bahwa 
konsep prasyarat yang konsep prasyarat yang 
diperlukan untuk diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini menyelesaikan soal ini 
adalah konsep adalah konsep 
penjumlahan dan konsep penjumlahan dan 
perkalian ( AL 1015, konsep perkalian 
AL1017). (AL2014). 
AL menyadari bahwa AL menyadari bahwa 
konsep tersebut dapat konsep tersebut dapat 
membantunya digunakan untuk 
menemukan selesaian menyelesaikan soal 
soal dikarenakan dengan alasan terdapat 
terdapat kata kata penjumlahan dan 
penjumlahan dan kali di kali di soal (AL2015, 
soal tersebut (AL1016). AL2016). 
AL dapat menyebutkan AL berpikir bahwa Konsisten 
kalimat yang tidak semua kalimat di 
danggapnya penting soal perlu dicermati 
untuk dicermati dengan seksama 
(AL1019). (AL2024), tetapi 

hanya bagian yang 
penting saja yang 
dicermati (AL2025). 
AL dapat 
menyebutkan kalimat 
yang danggapnya 
penting tmtuk 
dicermati (AL2019, 
AL2020, AL2021 ). 

(MB3) (MB3) Konsisten 

AL menyadari bahwa AL menyadari bahwa 
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kalimat bagian yang kalimat bagian yang 
diketahui dan yang diketahui dan yang 
ditanyakan adalah ditanyakan adalah 
penting untuk dicermati penting untuk 
(AL1022). dicermati (AL2026, 

AL2027). 
(MMI) (MMI) Konsisten 

AL melakukan AL melakukan 
pemantauan terhadap pemantauanterhadap 
langkah-langkah yang langkah-langkah yang 
diambilnya untuk diambilnya untuk 
memahami soal memahami soal 
(AL1023, AL1024, (AL2028, AL2029) 
AL1025) dengan cara dengan cara 
memastikan bahwa memastikan bahwa 
langkah yang telah langkah yang telah 
dilakukannya diambilnya 
menjadikan AL menjadikan subjek 
memahami maksud soal. memahami soal 

terse but. 
(MM2) (MM2) Konsisten 

Kesesuaian konsep AL juga memantau 
prasyarat yang akan kesesuaian konsep 
digunakan untuk prasyarat yang akan 
memecahkan masalah di digunakan untuk 
soal tersebut dipantau memecahkan masalah 
AL dengan cara di soal tersebut 
memastikan bahwa (AL2031) dengan cara 
dengan melakukan memastikan bahwa 
perkalian dapat keseluruhan konsep 
diperoleh bilangan yang disebutkan di 
pertama dan dengan soal tersebut telah 
melakukan penjumlahan dipikirkannya. 
dapat diperoleh bilangan 
kedua (AL1030). 
(MM3) (MM3) Konsisten 

AL juga memantau Adapun informasi 
informasi penting yang penting yang ada di 
ada di soal tersebut soal tersebut dipantau 
(AL1034, AL1035, oleh AL dengan cara 
AL1038, AL1039) memastikan bahwa 
dengan cara memastikan keseluruhan informasi 
bahwa seluruh informasi penting di soal telah 
penting di soal tersebut diingatnya (AL2034, 
telah diingatnya. AL2035). 
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(MEl) (MEl) Konsisten 

AL melakukan AL melakukan 
pemeriksaan terhadap pemeriksaan terhadap 
kebenaran ungkapan kebenaranttngkapan 
yang dikatakannya yang dikatakannya 
berdasarkan apa yang berdasarkan apa yang 
dipahaminya (ALI 032, dipahaminya 
AL1035, AL1036) (AL2047, AL2048, 
dengan cara AL2049, AL2050) 
mencocokkan dengan cara 
pemahamannya dengan memabaca ulang soal 
kalimat-kalimat di soal. tersebut dan 

membandingkan 
pemahamannya 
dengan kalimat-
kalimat di soa1. 

(ME2) (ME2) Konsisten 

Adapun kesesuaian Kesesuaian konsep 
konsep prasyarat yang prasyarat yang akan 
akan digunakan dalam digunakannya dalam 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
diperiksa AL dengan diperiksa AL dengan 
cara membaca ulang soal cara mencocokkan 
dan mencocokkan konsepyang 
konsep yang dipikirkannya dengan 
dipikirkannya dengan ka1imat yang ada di 
soal(AL1032). Akan soa1 (AL2051, 
tetapi AL tidak AL2052). 
memeriksa kemungkinan Akan tetapi AL tidak 
memahami masalah memeriksa 
dengan cara yang lain kemungkinan 
(AL1043). memahami masalah 

dengan cara yang lain 
(AL2053, AL2054). 

Membuat (RBI) (RBI) Konsisten 
rene ana 
pemecahan AL memikirkan urutan AL memikirkan 
masalah (R) langkah pemecahan urutan langkah 

masalal1 yang akan pemecahan masalah 
digunakan, yaitu dengan yang akan digunakan, 
cara menghitung yaitu dengan cara 
bilangan pertama menghitung bilangan 
terlebih dahulu pertama terlebih 
kemudian hasilnya dahulu kemudian 
digunakan untuk mencari hasilnya digunakan 
bilangan kedua untuk mencari 
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(AL1044). bilangan kedua 
AL menyadari bahwa (AL2055, AL2056). 
dengan menggunakan AL menyadari bahwa 
urutan 1angkah tersebut, dengan menggunakan 
subjek dapat urutan langkah 
memperoleh bilangan tersebut subjek dapat 
pertama dan bilangan memperoleh bilangan 
kedua yang ditanyakan pertama dan bilangan 
oleh soal (ALI 045). kedua (AL2057). 
(RB2) (RB2) Konsisten 

AL memperkirakan AL memperkirakan 
waktuyang waktuyang 
diperlukannya untuk diperlukannya untuk 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
(ALI 046) yaitu 10 (AL2058) yaitu 10 
men it. menit. 
(RB3) (RB3) Konsisten 

AL tidak memikirkan AL tidak memikirkan 
kemungkinan adanya kemungkinan adanya 
cara lain memecahkan cara lain memecahkan 
masalah yang terdapat di masalah yang terdapat 
soal(AL1048,AL1049, di soal (AL2048, 
AL1050). AL2049, AL2050, 

AL2060). 
(RM1) (RMl) Konsisten 

AL melakukan AL melakukan 
pemantauan terbadap pemantauanterhadap 
rencana alur pemecahan rencana alur 
masalah dan ketepatan pemecahan masalah 
rencana pemecahan (AL2062) dengan cara 
masalah (AL1051) memastikan bahwa 
dengan cara memastikan dengan alur tersebut 
bahwa dengan alur subjek dapat 
tersebut dapat diperoleh memperoleh bilangan 
bilangan pertama dan pertama dan kedua. 
bilangan kedua. 
(RM3) (RM3) Konsisten 

AL juga melakukan AL juga melakukan 
pemantauan terhadap pemantauanterhadap 
ketepatan rencana yang ketepatan rencana 
dibuatnya untuk yang dibuatnya untuk 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
(AL1052) dengan cara (AL2066) dengan cara 
memastikan bahwa membandingkan alur 
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rencana tersebut yang dipilihnya 
memudahkan subjek dengan alur lain, 
memeperoleh bilangan yakni mencari 
pertama dan bilangan bilangan kedua 
kedua. terlebih dahulu 

kemudian mencari 
bilangan pertama. 

(REI) (REI) Konsisten 

AL memeriksa AL memeriksa 
kesesuaian rencana alur kesesuaian rencana 
pemecahan masalah alur pemecahan 
(ALl 053) dengan cara masalah (AL2053) 
mengecek kesesuaiannya dengan cara mengecek 
dengan soal (AL1054, kesesuaiannya dengan 
AL1055). soal (AL2067, 

AL2068). 
(RE2) (RE2) Konsisten 

AL memeriksa AL memeriksa 
kesesuaian waktu yang kesesuaian waktu 
diperkirakan untuk yang diperkirakan 
menyelesaikan soal untuk menyelesaikan 
dengan cara memetakan soal dengan cara 
perkiraan waktu untuk memetakan perkiraan 
menyelesaikan urutan waktu untuk 
langkah yang telah menyelesaikan urutan 
ditetapkan pada alur langkah yang telah 
pemecahan masalah ditetapkan pada alur 
(ALl 047, ALl 056). pemecahan masalah 

(AL2059, AL2071, 
AL2072). 

Melaksanakan (PBI) (PBl) Konsisten 
rencana 
pemecahan AL menentukan langkah AL menentukan 
masalah (P) pertama yang akan langkah pertama yang 

dilakukannya untuk akan dilakukannya 
melaksanakan rencana untuk melaksanakan 
pemecahan masalah, rencana pemecahan 
yaitu dengan cara masalah, yaitu dengan 
menuliskan yang cara menuliskan yang 
diketahui dan yang diketahui dan yang 
ditanyakan dari soal ditanyakan dari soal 
(AL1057). (AL2074). 
AL menyadari bahwa AL menyadari bahwa 
dengan langkah tersebut subjek dapat 
subjek dapat menghindari 
menghindari kesalahan kesalahan informasi 
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pada saat menyelesaikan yang digunakan untuk 
soal (AL1058). menyelesaikan soal 

(AL2075, AL2076). 
Selama melaksanakan Selama melaksanakan Konsisten 
rencana yang rencana yang 
disusunnya, AL selalu disusunnya, AL selalu 
berbicara lirih terhadap berbicara 1irih 
dirinya sendiri terhadap dirinya 
(AL1061). sendiri (AL2080). 
(PB2) (PB2) Konsisten 

AL memikirkan cara AL memikirkan cara 
yang digunakannya yang digunakannya 
untuk melaksanakan untuk melaksanakan 
rencana pemecahan rencana pemecahan 
masalah, yaitu dengan masalah, yaitu dengan 
cara menghitung cara menghitung 
bilangan pertama bilangan pertama 
kemudian digunakan kemudian digunakan 
untuk menentukan untuk menentukan 
bilangan kedua bilangan kedua 
(AL1059). (AL2079). 
AL melaksanakan AL melaksanakan 
rencana pemecahan rencana pemecahan 
masalah yang telah masalah yang telah 
dibuatnya, yaitu dengan dibuatnya, yaitu 
menghitung 15 x 2 = 30 dengan menghitung 
danl5+81=96, 10 X 3 = 30 dan 10 + 
kemudian 64 = 74, kemudian 
menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa 
bilangan pertama adalah bilangan pertama 
15 dan bilangan kedua adalah 10 dan 
adalah 81 (AL1062). bilangan kedua adalah 

64 (AL2081). 
(PM1) (PM1) Konsisten 

AL melakukan AL melakukan 
peninjauanterhadap peninjauan terhadap 
pelaksanaanrencana pelaksanaan rencana 
pemecahan masalah pemecahan masalah 
yang dilakukannya, yang dilakukannya, 
yakni dengan cara yakni dengan cara 
memastikan bahwa memastikan bahwa 
subjek telah memperoleh subjek telah 
bilangan pertama memperoleh bilangan 
kemudian bilangan pertama kemudian 
kedua (AL1063). bilangan kedua 

(AL2083). 
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(PM3) (PM3) Konsisten 

AL melakukan AL melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
perhitungan yang perhitungan yang 
dilakukannya dengan dilakukannya dengan 
cara mengulangi cara melakukan 
perhitungan yang perhittmgan dengan 
dilakukan (AL1065). hati-hati (AL2085). 
(PEl) (PEl) Konsisten 

AL juga memeriksa AL juga memeriksa 
kesesuaian apa yang kesesuaian apa yang 
dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan 
rencana yang telah rencana yang telah 
dibuatnya (AL1066, dibuatnya (AL2087) 
AL1067) dengan cara dengan canl. apakah 
memeriksa apakah rencana tersebut 
bilangan pertama menghasilkan 
maupun bilangan kedua ditemukannya 
sudah diperoleh. bilangan pertama 

maupun kedua yang 
dicari, jika iya, berarti 
rencanatersebutsudah 
sesuai dengan soal. 

Memeriksa (KBl) (KBl) Konsisten 
kembali hasil 
pemecahan AL memikirkan cara AL memikirkan cara 
masalah (K) mengecek hasil yang mengecek hasil yang 

diperoleh, yaitu dengan diperoleh, yaitu 
cara melakukan dengan cara 
penghitungan ulang, jika melakukan 
hasil yang diperoleh penghitungan ulang, 
tetap, maka disimpulkan jika hasil yang 
jawabannya sudah benar diperoleh tetap, maka 
(AL1069). disimpulkan 
AL menyadari bahwa jawabannya sudah 
dengan begitu subjek benar (AL2089). 
dapat meyakini hasil AL menyadari bahwa 
yang diperolehnya dengan begitu subjek 
adalah benar (AL1069). dapat meyakini hasil 

yang diperolehnya 
(AL2089). 

(KMl) (KMl) Konsisten 

AL memonitor AL memonitor 
kebenaran hasil yang kebenaran hasil yang 
diperoleh dengan cara diperoleh dengan cara 
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mensubstitusikan basil mensubstitusikan basil 
yang diperoleb dengan yang diperoleh dengan 
persamaan yang subjek persamaan yang 
pahami dari soal subjek pahami dari 
(AL1073). soal (AL2092). 
(KEl) (KEl) Konsisten 

AL juga memeriksa AL juga memeriksa 
kebenaranjawaban yang kebenaran jawaban 
diperolehnya (AL1074, yang diperolehnya 
AL 107 5) dengan (AL2088, AL2094) 
mensubstitusikan dengan cara 
jawabannya ke soal. melakukan 

perhitungan u1ang dan 
mencocokkan basilnya 
dengan basil yang 
telah diperolehnya. 

Dari tabel di atas, AL memmjukkan konsistensi aktivitas yang dilakukannya 

dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, data yang diperoleh pada TPM 1 

mempakan data yang valid, sehingga dapat digunakan untuk mengambil 

kesimpulan. 

c. Penyimpulan Data 

Setelah dilakukan pemaparan dan validasi data, maka pada bagian ini, 

dilakukan penyimpulan tentang data tersebut. Kesimpulan yang diambil juga 

mempertimbangkan konsistensi kemuncu1an aktivitas subjek AL, khususnya 

aktivitas metakognisi dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, tabel4.6 di atas 

digunakan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas metakognisi apa saja yang secara 

konsisten dilakukan subjek AL dalam memecahkan masalah. Berikut ini adalah 

kesimpulan data aktivitas metakognisi subjek AL dalam memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 dan TPM 2. 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



171 

1) Aktivitas metakognisi subjek AL pada tahap memahami masalah 

Pada tahap memahami masalah, subjek AL melakukan aktivitas 

perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan hasil 

berpikimya. Subjek AL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam 

membangun rencana memahami masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AL sebagai 

berikut. (a) AL menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya untuk 

memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut dan mengerti kata-kata 

yang tersebut di soal. Ketika setelah membaca masih belum memahami soal, AL 

memutuskan untuk melakukan pengulangan membaca soal sampai paham. Jika 

langkah tersebut tidak juga menjadikan AL paham, maka AL bertanya kepada 

ternan atau guru. AL menyadari bahwa dengan begitu subjek dapat memahami 

maksud soal. (b) AL berpikir bahwa konsep prasyarat yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal ini adalah konsep penjumlahan dan konsep perkalian. AL 

menyadari bahwa konsep tersebut dapat membantunya menemukan selesaian soal 

dikarenakan terdapat kata penjumlahan dan kali di soal tersebut. (c) AL 

menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan yang ditanyakan adalah 

penting untuk dicermati. 

Subjek AL menyadari proses dan hasil berpikimya dalam memonitor saat 

memahami masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AL sebagai berikut. (a) AL 

melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang diambilnya untuk 

memahami soal dengan cara memastikan bahwa langkah yang telah dilakukannya 

menjadikan AL memahami maksud soal. (b) AL melakukan pemantauan terhadap 

kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan untuk memecahkan masalah di 

soal tersebut dengan cara memastikan bahwa dengan melakukan perkalian dapat 
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diperoleh bilangan pertama dan dengan melakukan penjumlahan dapat diperoleh 

bilangan kedua. (c) AL melakukan pemantauan terhadap informasi penting yang 

ada di soal tersebut dengan cara memastikan bahwa seluruh informasi penting di 

soal tersebut telah diingatnya. 

Subjek AL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

memahami masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AL sebagai berikut. (a) AL 

melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya 

berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara mencocokkan pemahamannya 

dengan kalimat-kalimat di soal. (b) AL melakukan pemeriksaan terhadap 

kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan 

masalah dengan cara membaca u1ang soal dan mencocokkan konsep yang 

dipikirkannya dengan soal. Akan tetapi AL tidak memeriksa kemungkinan 

memahami masalah dengan cara yang lain. 

2) Aktivitas metakognisi subjek AL pada tahap membuat rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, subjek AL melakukan 

aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil berpikirnya. Subjek AL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam 

membangtm rencana saat membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini 

ditunjukkan AL sebagai berikut. (a) AL memikirkan urutan langkah pemecahan 

masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghitung bilangan pertama 

terlebih dahulu kemudian hasilnya digunakan tmtuk mencari bilangan kedua. AL 

menyadari bahwa dengan menggunakan urutan langkah tersebut, subjek dapat 

memperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua yang ditanyakan oleh soal. (b) 
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AL memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah yaitu 

10 menit. Akan tetapi AL tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain 

memecahkan masalah yang terdapat di soal. 

Subjek AL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini dittmjukkan AL sebagai 

berikut. (a) AL melakukan pemantauan terhadap rencana alur pemecahan masalah 

dengan cara memastikan bahwa dengan alur tersebut dapat diperoleh bilangan 

pertama dan bilangan kedua. (b) Selain itu, AL juga melakukan pemantauan 

terhadap ketepatan rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah dengan 

cara memastikan bahwa rencana tersebut memudahkan subjek memeperoleh 

bilangan pertama dan bilangan kedua. 

Subjek AL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini dittmjukkan AL sebagai 

berikut. (a) AL memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan 

cara mengecek kesesuaiannya dengan soal. (b) AL memeriksa kesesuaian waktu 

yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara memetakan perkiraan 

waktu untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah ditetapkan pada alur 

pemecahan masalah. 

3) Aktivitas metakognisi subjek AL pada tahap melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek AL 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil berpikirnya. Subjek AL menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. 
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Kesadaran ini ditunjukkan AL sebagai berikut. (a) AL menentukan langkah 

pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan 

rnasalah, yaitu dengan cara rnenuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan dari 

soal. AL rnenyadari bahwa dengan langkah tersebut subjek dapat rnenghindari 

kesalahan pada saat menyelesaikan soal. (b) AL mernikirkan cara yang 

digunakannya untuk rnelaksanakan rencana pernecahan rnasalah, yaitu hanya 

dengan cara menghitung bilangan pertarna kernudian digunakan untuk 

menentukan bilangan kedua. 

Subjek AL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalarn rnemonitor saat 

melaksanakan rencana pemecahan rnasalah. Kesadaran ini ditunjukkan AL 

sebagai berikut. (a) AL rnelakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana 

pernecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara memastikan bahwa 

subjek telah memperoleh bilangan pertama kernudian bilangan kedua. (b) AL 

melakukan pernantauan terhadap perhitungan yang dilakukannya dengan cara 

mengulangi perhitungan yang dilakukan. 

Subjek AL rnenyadari proses dan hasil berpikirnya dalarn rnengevaluasi saat 

melaksanakan rencana pemecahan rnasalah. Kesadaran ini ditunjukkan AL 

rnelalui kegiatan rnerneriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana 

yang telah dibuatnya dengan cara rnerneriksa apakah bilangan pertarna rnaupun 

bilangan kedua sudah diperoleh. 

4) Aktivitas metakognisi subjek AL pada tahap memeriksa kembali basil 

pemecahan masalah 

Pada tahap memeriksa kembali hasil pernecahan rnasalah, subjek AL 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap 
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proses dan basil berpikirnya. Subjek AL menyadari proses dan basil berpikirnya 

dalam membangun rencana saat memeriksa kembali basil pemecahan masalah. 

Kesadaran ini ditunjukkan AL melalui kegiatan memikirkan cara mengecek basil 

yang diperoleb, yaitu dengan cara melakukan penghitungan ulang, jika basil yang 

diperoleb tetap, maka disimpulkanjawabannya sudah benar. AL menyadari bahwa 

dengan begitu subjek dapat meyakini basil yang diperolehnya adalah benar. 

Subjek AL menyadari proses dan basil berpikirnya dalam memonitor saat 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AL 

melalui kegiatan memonitor kebenaran basil yang diperoleb dengan cara 

mensubstitusikan basil yang diperoleb dengan persamaan yang subjek pahami dari 

soal. 

Subjek AL menyadari proses dan basil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AL 

melalui kegiatan memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan 

mensubstitusikanjawabannya ke soal. 

4. Paparan Data, Validasi Data, dan Penyimpulan Data Subjek Dengan 

Gaya Belajar Auditorial Berjenis kelamin Perempuan (AP) 

a. Paparan Data 

1) Paparan Data Pada TPM 1 

P1003 : Ok. Saya telab menyiapkan satu soal untuk kamu selesaikan. Jika 
kamu menerima suatu soal, apa yang pertama kali kamu lakukan 
agar kamu memahaminya? 

AP1003: Membaca soalnya, Bu. 
Pl 004 : Apakah dengan membaca kamu pasti dapat memabami soal itu? 
AP1004: Tidak selalu, Bu. Tetapi, dengan membaca soal berarti saya bisa 

tabu isi soalnya, Bu. 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



I76 

PI 005 : Baiklah kalau begitu. Ini adalah lembar soal yang saya 
maksudkan. (Peneliti menyodorkan kertas lembar soal kepada 
subjek). 

API 005 : Ini dijawab ya, Bu? 
Pl006 : Dipahami dulu, nanti baru dijawab. 
API006: Oh ... (Subjek membaca soal dengan suara lirih). Koktidak ngerti 

ya.... (Subjek membaca soal berulang kali dengan suara lirih. 
Cukup lama subjek membaca soal. Berulang-ulang dia 
mengamati kalimat-kalimat tertentu di soal sambil bersuara lirih. 
Sepertinya subjek kesulitan memahami bagian kalimat tersebut). 
Sudah, Bu. 

Pl007 : Ok. Apakah tadi kamu langsung paham? 
AP1007: Tidak, Bu. Ada yang tidak saya mengerti. 
PI008 :Terns, apa yang kamu lakukan? 
AP 1008 : Saya mengulang membaca soalnya, Bu. Sampai mengerti. 
Pl009 : Apakah sekarang kamu sudah paham soal ini? 
AP1009: Sudah, Bu. 
PlOlO : Dapatkah kamu menceritakan kembali soal ini? 
AP1010: lya, Bu. Dua kali bilangan pertama 30. Kalau bilangan pertama 

ditambahkan dengan kuadrat bilangan kedua hasilnya adalah 96. 
P10I1 : Terns, apa yang ditanyakan di soal itu? 
API 011 : Bilangannya, Bu. 
P1012 :Ada berapa bilangan yang harus dicari? 
AP10I2: Dua, Bu. Bilangan pertama dan bilangan kedua. 
PI013 : Oh, begitu. Setelah kamu membaca soal ini dan kamu paham, 

apakah kamu memerlukan konsep tertentu untuk 
menyelesaikannya? 

AP1013: Maksudnya, Bu? (Subjek bertanya sambil mengernyitkan dahi. 
Sepertinya subjek tidak memahami kalimat peneliti) 

P10I4 : Kamu sudah membaca dan memahami soal ini. Untuk 
menyelesaikannya, apakah ada konsep tertentu yang diperlukan? 

AP1014: Iya, Bu. Ada. 
PI015 : Konsep apa saja itu? 
AP1015: Pembagian, penjumlahan, dan kuadrat, Bu. 
P1016 : Mengapa konsep-konsep itu diperlukan untuk menyelesaikan soal 

.. ? 
llll. 

AP1016: Ya kalau tidak tabu pembagian, penjumlahan, dan kuadrat pasti 
sulit mengeijakan soal ini, Bu. 

P1017 : Oh, begitu. Apa alasanmu mengatakan bahwa konsep pembagian, 
penjumlahan dan kuadrat adalah konsep-konsep yang diperlukan 
untuk menyelesaikan soal ini? 

AP1017: Ini kan ada "Dua kali bilangan pertama adalah 30". Jadi, untuk 
dapat bilangan pertama barns dibagi. Terns, "Bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua hasilnya 96", berarti 
unnl.k dapat bilangan kedua harus menjumlahkan dan melaktl.kan 
kuadrat, Bu. 

Pl018 : Apakah selain konsep-konsep itu, kamu masih memerlukan 
konsep lain untuk menyelesaikan soal ini dengan baik? 
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AP1018: Em... (Subjek terdiam. Kembali dia membaca soal sambil 
bersuara lirih. Tidak lama subjek mengakhiri kegiatannya)Tidak 
ada lagi, Bu. Cukup tiga itu. 

Pl 019 : Ok. Apakah kamu sudah yakin bahwa ketiga konsep tersebut 
sesuai untuk menyelesaikan soal ini? 

AP1019: Iya, Bu. 
Pl 020 : Bagaimana kamu bisa yakin? 
AP1020: Kalau dilihat di soal, kan memang untuk mencari bilangan 

pertama harus ada pembagian. Terns, untuk bilangan kedua harus 
dijumlahkan dan dilakukan kuadrat, Bu. 

Pl 021 : Oh, begitu. Saya perhatikan kamu tadi ketika membaca soal, ada 
bagian yang kamu baca lebih seksama dibanding bagian yang 
lain. Mengapa demikian? 

AP1021 : Tadi pas saya membaca soal ini, saya tidak mengerti maksudnya 
ini, Bu (Subjek menunjuk kalimat "Jika bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 96 "). Jadi, saya membacanya berkali-kali sambil saya 
pikirkan maksudnya, Bu. 

P1022 : Apakah hanya bagian itu yang kamu cermati? 
AP1022: Tidak, Bu. Ada yang lain. 
P 1023 : Yang manakah itu? 
API 023 : Ini, Bu. Dua kali bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua 

bilangan tersebut. 
PI 024 : Mengapa bagian itu kamu cermati? 
API024: Ini adalah yang diketahui untuk mencari bilangan pertama, Bu. 
PI 025 : Oh, begitu. Kamu tadi sudah membaca soal untuk memahami soal 

ini. Selain itu apa yang kamu lakukan untuk memahami soal ini? 
API025: Tadi, saya juga memikirkan mana yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan, Bu. 
Pl026 :Terns, apa yang diketahui dan ditanyakan di soal ini? 
AP1026: Diketahui ada dua bilangan asli. Dua kali bilangan pertama adalah 

30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua 
adalah 96. Ditanyakan bilangan pertama dan bilangan kedua. 

PI027 : Selain kamu memikirkan mana yang diketahui dan yang 
ditanyakan di soal ini, apa lagi yang kamu lakukan untuk 
memahami soal ini? 

API 027 : Em ... (Subjek terdiam sejenak sambil mengingat apa yang telah 
dilakukannya) Memikirkan pakai apa menghitungnya, Bu. 

P1028 : Maksudnya? 
API 028 : Saya memikirkan apakah pakai perkalian, pembagian, 

penjumlahan dan yang lain. 
PI029 : Hasilnya? 
API 029 : Saya harus melakukan pembagian, penjumlahan, dan kuadrat, Bu. 
PI030 : Ok. Berarti sejauh ini, kamu sudah benar-benar paham dengan 

soal ini, apakah begitu? 
API030: Iya, Bu. 
P103I : Adakah informasi penting yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal ini? 
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API03I : Ada, Bu. Ada dua bilangan asli yang berbeda. Jika bilangan 
pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka 
menghasilkan bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. 
Carilah kedua bilangan tersebut. 

PI032 : Apakah keseluruhan yang karnu katakan itu penting untuk karnu 
ingat pada saat karnu menyelesaikan soal ini? 

API032: Tidak hams ingat semuanya, Bu. Yang penting saya hams ingat 
kalau yang dicari dua bilangan asli. Terns, dua kali bilangan 
pertarna 30. Kalau bilangan pertarna ditambah kuadrat bilangan 
kedua adalah 96. Jadi, yang paling penting adalah angka
angkanya hams saya ingat, Bu. 

PI033 : Oh, begitu. Apakah semua yang karnu sebutkan itu sudah 
keseluruhan informasi penting di soal ini? 

API033: Iya, Bu. Itu sudah semuanya. Tidak ada lagi. 
PI 034 : Ok. Sejauh ini, bagaimana kamu mengecek bahwa apa yang karnu 

pahami itu memang sudah sesuai dengan soal ini? 
API034: Saya cocokkan dengan soal, Bu. 
P1035 : Bisa lebih rinci? 
API035: Saya cocokkan dengan soalnya. Kalau saya ingatnya dua bilangan 

itu adalah bilangan asli, maka saya cocokkan di soal, apakah 
memang benar keduanya bilangan asli. Untuk yang lain juga 
begitu, Bu. 

PI036 : Tentang konsep yang akan karnu gunakan untuk menyelesaikan 
soal ini, tadi karnu katakan adalah pembagian, penjumlahan, dan 
kuadrat. Bagaimana karnu mengecek bahwa itu adalah benar 
konsep yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini? 

API036: Saya cocokkan juga dengan soalnya, Bu. Kan kalau dua kali 
bilangan pertarna adalah 30, maka bilangan pertarna dapat 
dihitung dengan 30 dibagi 2. Terns, untuk bilangan kedua, hams 
dijumlahkan dan dilakukan kuadrat, Bu. 

PI 037 : Ok. Apakah selain cara yang telah kamu tempuh, kamu 
memikirkan cara lain? 

API037: Tidak, Bu. Hanya ini cara yang saya bisa. 
PI 038 : Setelah karnu memahami soal ini dengan baik, bagaimana alur 

penyelesaian yang akan kamu tempuh? 
API038: Maksudnya langkah-langkahnya ya, Bu? 
PI039 : Iya. 
API039: Pertama, dicari bilangan pertama dengan cara 30 dibagi 2. Terns, 

dihitung bilangan pertarna ditambah berapa hasilnya 96. Kalau 
sudah dapat, dicari hasilnya itu berapa kuadrat. Kalau dapat, 
berarti itu bilangan kedua. 

PI040 : Apakah rencana alur yang kamu susun tersebut dapat digunakan 
untuk menyelesaikan soal ini dengan baik? 

AP1040: Iya, Bu. Kan dengan begitu didapat bilangan pertama dan kedua. 
P 1041 : Bagaimana kamu mengecek apakah alur yang kamu susun itu 

sudah sesuai atau belum dengan soal ini? 
AP1041 : Saya lihat yang ditanyakan, Bu. Kalau saya dapat menjawab yang 

ditanyakan di soal ini, berarti saya sudah benar. 
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Pl 043 : Mengapa kamu putuskan 10 menit? 
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AP1043 : Kan untuk bilangan pertama 3 menit, cukup. Bilangan kedua, 5 
menit. Sisanya tmtuk menghittmg ulang siapa tahu ada yang 
salah. Jadi, 10 menit. 

Pl044 : Bagaimana kamu mengecek apakah 10 menit itu cukup untuk soal 
ini? 

API 044 : Ini yang lama adalah mencari bilangan kedua. Untuk bilangan 
pertama bisa cepat. Jadi, IO menit cukup. 

PI045 : Artinya, apakah kamu mengeceknya dengan mencocokkan tingkat 
kerumitannya? 

API 045 : Iya, Bu. Untuk bilangan pertama kan tinggal membagi. Kalau 
bilangan kedua, harus dijumlahkan terns dicari berapa kuadrat. 

PI046 : Oh, begitu. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu akan mencari 
bilangan pertama kemudian bilangan kedua. Apakah tidak bisa 
kalau bilangan kedua terlebih dahulu kemudian bilangan pertama? 

API046: Tidak bisa, Bu. Ini yang paling mudah dicari bilangan pertama. 
PI047 : Apakah kamu tadi memikirkan kemungkinan mencari bilangan 

kedua terlebih dahulu kemudian bilangan pertama? 
AP1047: Tidak, Bu. Saya hanya memikirkan kalau caranya adalah mencari 

bilangan pertama kemudian bilangan kedua. 
PI 048 : Ok. Jadi, alasanmu memilil1 mencar bilangan pertama terlebih 

dahulu kemudian bilangan kedua adalah ... 
API048: Biar lebir cepat, Bu. Juga lebih mudah. Kalau mencari bilangan 

kedua dulu, itt1lama dan sulit, Bu. 
PI 049 : Setelah kamu menyusun alur penyelesaian soal ini, apa langkah 

pertama yang kamu lakukan untuk melaksanakannya? 
API049: Saya tulis yang diketahui dan yang ditanya, Bu. 
PI 050 : Mengapa langkah itt1 kamu pilih sebagai langkal1 pertama? 
AP 1 050 : Biar saya tetap in gat apa yang diketahui dan yang ditanya soal, 

Bu. 
PI05I : Selanjutnya bagaimana cara melaksanakan rencana yang sudah 

kamu susun? 
API 05I : Dihitung dulu bilangan pertama. setelah dapat, itu digunakan 

untuk mencari bilangan kedua. 
Pl052 : Apakah ada cara lain selain itu? 
API 052 : Tidak tahu, Bu. 
Pl053 : Ok. Kalau begitu, ini adalah lembar jawab. Silahkan kamu 

selesaikan soal ini. (Peneliti menyodorkan lembar jawab kepada 
subjek) 

API 053 : (Subjek menu/is jawaban di lembar jawab sambil berbisik dengan 
sesekali me/ihat ke soal. Sesekali me/ihat ke luar ruangan ketika 
mendengar suara orang bercakap. Sepanjang mengerjakan, 
subjek berbisik-bisik pada dirinya sendiri tentang apa yang telah 
dibaca dan yang akan dituliskan. Sesekali subjek berhenti 
menu/is dan hanya berbisik pada dirinya. Sekitar 12 menit subjek 
melakukan aktivitas menyelesaikan soal). Sudah, Bu. 
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P1054 : Bisakah kamu ceritakan apa yang kamu tuliskan di lembar jawab? 
AP1054: Bisa, Bu. Diketahui 30 dan 96. Ditanyakan bilangan pertama dan 

bilangan kedua. 
P1055 : Apa yang 30 dan 96 itu? 
AP1055: Itu maksudnya dua kali bilangan pertama adalah 30 dan bilangan 

pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua adalah 96. 
P1056 : Apakah yang kamu sebut dengan maksudnya itu juga ditulis di 

lembar jawab? 
AP1056: Iya, Bu. Disebelahnya angkanya. 
Pl057 : Oh, begitu. Terns, apa lagi yang kamu tulis? 
AP1057: 30 = 2 x 15, jadi bilangan pertama 15. 96 = 15 + 81, padahal92 = 

81. Jadi, bilangan kedua 9. 
P1058 : Oh, begitu. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan 

rencana alur yang kamu susun? 
AP1058: Sudah, Bu. 
P1059 : Bagaimana kamu tahu bahwa itu sudah sesuai? 
AP1059: Kan yang dihitung terlebih dulu adalah bilangan pertama, jadi 

sesuai. Terns, cara mendapatkannya dengan menghitung 30 
dibagi 2, sesuai juga. Terns, untuk bilangan kedua juga sudah 
sesuai, Bu. 

P1060 : Jadi, kamu sudah yakin bahwa yang kamu lakukan sudah benar, 
begitu? 

AP1060: Iya, Bu. 
Pl061 : Setelah kamu peroleh bahwa bilangan pertama adalah 15 dan 

bilangan kedua 9, apakah kamu langsung yakin bahwa hasil itu 
tidak salah hitung? 

AP1061 : Tidak, Bu. Saya tidak langsung yakin. Saya lihat lagi, saya pikir-
pikir lagi apakah hitungan saya benar atau tidak. 

P1062 :Dan temyata? 
AP1062: Tidak ada yang salah, Bu. Hitungannya sudah benar. 
P1063 : Tentang hasil yang sudah kamu peroleh, bagaimana cara 

mengeceknya apakahjawabannya benar ataukah salah? 
API 063 : Caranya dengan menghitung, Bu. 
P1064 : Masudnya? 
AP1064: Dihitung apakah benar 2x 15 hasilnya 30. Terns juga dihitung, 9 

kuadrat berapa, apakah hasilnya ditambah 15 adalah 96. Kalau 
benar, berartijawabannya benar. 

P1065 : Ok. Selain bilangan pertama adalah 15 dan bilangan kedua adalah 
9, apakah ada jawaban lain yang juga merupakan jawaban yang 
benar untuk soal ini? 

AP1065: Tidak ada, Bu. 
P1066 : Apakah kamu sudah mengeceknya? 
AP1066: Tidak, Bu. Saya tidak mengeceknya. Tetapi kan sudah dihitung 

bahwa didapat bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 9. Jadi, 
tidak ada lagijawaban yang lain. 

P1067 : Bagaimana kamu memastikan bahwa perolehan bilangan pertama 
adalah 15 dan bilangan kedua adalah 9 merupakan jawaban yang 
tepat untuk soal ini? 
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AP1067: Pertama, saya cek apakah salah hitung. Temyata tidak. Tents, 
saya juga hi tung ulang, hasilnya tetap. 

P1 068 : Oh, begitu. Tadi, apakah kamu juga mengecek kebenaran 
jawabanmu? 

AP1068: Iya, Bu. Saya hittmg, 2 x 15 = 30, tents 9 kuadrat = 81, 81 + 15 = 
96. Pas. Jadi, sudah, benar. 

Pl069 : Ok. Perlukah kamu membaca ulang soal ini untuk memastikan 
pemahamanmu? 

AP1069: lya, bu 
Pl070 : Silahkan 
AP1070 : (Subjek membaca soal dengan mulut komat kamit dalam waktu 

yang tidak lama) Sudah, Bu. 
P1071 : Apakah ada perubahan pemahaman? 
AP 1071 : Tidak, Bu 
P1 072 : Ok. Apakah dengan demikian kamu sudah benar-benar yakin 

bahwa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini sudah 
pada jalur yang benar? 

AP1072: lya, Bu. 
P1073 :Dan hasilnya pun sudah yakin benar? 
AP1073: lya, Bu. 

Dari data yang dituliskan di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dimaksud adalah tahap pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 

peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

auditorial berjenis kelamin perempuan (AP) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 tersebut. 

Tahap memahami masalah. Pada saat memahami masalah, AP melakukan 

hal-hal berikut ini. AP menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya 

untuk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut (AP1003). AP 

menyadari bahwa dengan membaca soal subjek dapat mengetahui isi atau maksud 

soal tersebut (AP1004). Ketika setelah membaca masih belum memahami soal, 

AP memutuskan untuk melakukan pengulangan membaca soal sampai paham 

(AP1006, AP1008, AP1018). AP membaca soal dengan suara lirih tetapi 
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terdengar oleh dirinya (API 006). Setelah membaca soal berulang-ulang, AP dapat 

menyebutkan menggunakan bahasa subjek sendiri dengan baik soal tersebut 

(AP1010). AP berpikir bahwa konsep prasyarat yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal ini adalah konsep pembagian, penjumlahan, dan konsep 

kuadrat (AP1015, AP1017, AP1018). AP menyadari bahwa dengan menggunakan 

konsep tersebut subjek dapat menyelesaikan soal dengan mudah (AP1016). AP 

dapat menyebutkan kalimat yang danggapnya penting untuk dicermati (AP1021, 

AP1023). AP menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan yang 

ditanyakan adalah penting untuk dicennati (AP1024, AP1025). AP dapat 

menyebutkan dengan lengkap bagian yang diketahui dan yang ditanyakan di soal 

(API 026). AP melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang diambilnya 

untuk memahami soal (AP1025, AP1027) dengan cara mengingat kembali 

langkah yang telah dilakukannya dan memikirkan apakah langkah tersebut telah 

membantu AP memahami soal. AP memantau kesesuaian konsep prasyarat yang 

akan digunakan untuk memecahkan masalah di soal tersebut (AP1016, AP1017) 

dengan cara memastikan bahwa konsep yang disebutkan di soal telah 

dipikirkannya. Adapun informasi penting yang ada di soal tersebut (AP1031, 

AP1032) dipantau AP dengan cara memastikan seluruh informasi di soal telah 

diingatnya. AP melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang 

dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara mencocokkan 

dengan soal (AP1034, AP1035). AP memeriksa kesesuaian konsep prasyarat yang 

akan digunakannya dalam memecahkan masalah juga dengan mencocokkan 

dengan kalimat-kalimat di soal (AP1036). Akan tetapi AP tidak memeriksa 

kemungkinan memahami masalah dengan cara yang lain (AP1037). 
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Tahap membuat rencana pemecahan masalah. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, AP melakukan hal-hal berikut ini. AP memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghittmg 

bilangan pertama terlebih dahulu kemudian hasilnya digtmakan untuk mencari 

bilangan kedua (AP1039). AP menyadari bahwa dengan menggtmakan langkah 

tersebut subjek dapat memperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua 

(AP1040). AP memperkirakan waktu yang diperlukarmya untuk memecahkan 

masalah (AP1042) yaitu 10 menit. AP tidak memikirkan kemungkinan adanya 

cara lain memecahkan masalah yang terdapat di soal (AP1047). AP melakukan 

pemantauan terhadap rencana alur pemecahan masalah (AP1041) dengan cara 

memastikan bahwa dengan alur tersebut dapat diperoleh bilangan pertama dan 

bilangan kedua. Selain itu, AP juga melakukan pemantauan terhadap ketepatan 

rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah (AP1048) dengan cara 

membandingkan alur yang dipilihnya denga alur yang lain, yakni jika dicari 

bilangan kedua terlebih dahulu kemudian mencari bilangan pertama. AP 

memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan cara mengecek 

kesesuaiarmya dengan yang ditanyakan di soal (AP1041). AP memeriksa 

kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara 

memetakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah 

ditetapkan pada alur pemecahan masalah serta kemungkinan waktu untuk 

melakukan pemeriksaan basil yang diperoleh (AP1043, AP1044, AP1045). 

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, AP melakukan hal-hal berikut. AP 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukarmya tmtuk melaksanakan 
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rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dari soal (AP1049). AP menyadari bahwa dengan begitu subjek 

dapat mengingat apa yang diketahui dan yang ditanyakan di soal (AP1050). AP 

memikirkan cara yang digunakannya tmtuk melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, yaitu hanya dengan cara menghitung bilangan pertama kemudian 

digunakan untuk menentukan bilangan kedua (AP1051). Akan tetapi AP tidak 

memikirkan cara lain untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah (AP1052). 

Selama melaksanakan rencana yang disusunnya, AP selalu berbisik lirih terhadap 

dirinya sendiri tentang apa yang telah dibaca dan yang akan dituliskannya 

(AP1053). AP melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah dibuatnya, 

yaitu dengan menghitung 30 = 2 x 15, sehingga diperoleh bilangan pertama 15. 

Selanjutnya 96 = 15 + 81, padahal 92 = 81, kemudian menyimpulkan bahwa 

bilangan kedua adalah 9 (AP1057). AP melakukan peninjauan terhadap 

pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara 

memastikan yang pertama dicari adalah bilangan pertama kemudian bilangan 

kedua (AP1058). AP melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang 

dilakukannya dengan cara mengulangi perhitungan yang dilakukan (AP1061, 

AP1062). AP juga memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana 

yang telah dibuatnya (AP1059) dengan cara mencocokkan langkah yang 

dilakukannya dengan rencana yang dibuatnya. 

Tallap memeriksa kembali llasil pemecallan masalall. Pada langkah 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, AP melakukan hal-hal sebagai 

berikut. AP memikirkan cara mengecek hasil yang diperoleh, yaitu dengan cara 

melakukan penghitungan ulang, jika hasil yang diperoleh sesuai dengan yang 
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diketahui di soal, maka disimpulkan jawabannya sudah benar (AP1063). AP 

menyadari bahwa dengan cara tersebut subjek dapat meyakini hasil perhittmgan 

yang dilakukannya adalah benar (AP1064). Akan tetapi AP tidak memikirkan 

kemungkinan jawaban lain yang juga memenuhi (AP1065, AP1066). AP 

memonitor kebenaran hasil yang diperoleh dengan cara memastikan hasil yang 

diperolehnya memenuhi persamaan yang terdapat di soal (AP1067). AP juga 

memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya (API 068) dengan cara 

mensubstitusikan hasil yang diperolehnya ke persamaan yang diketahui di soal. 

2) Paparan Data Pada TPM 2 

P2002 : Saya akan memberikan kamu suatu soal. Apa yang pertama kali 
kamu lakukan untuk memahami suatu soal ketika menerimanya? 

AP2002 : Membaca soalnya, Bu. 
P2003 : Apakah dengan membaca kamu dapat langsung memahami soal? 
AP2003 : Kadang iya, kadang tidak, Bu. Kalau soalnya mudah, saya bisa 

langsung paham. 
P2004 : Kalau belum paham, apa yang kamu lakukan? 
AP2004 : Membaca ulang atau kalau masih belum mengerti juga saya tanya 

keteman. 
P2005 : Oh, begitu. Ini adalah lembar soal. (Peneliti memberikan selembar 

soal kepada subjek) 
AP2005 : (Subjek menerima soal dan langsung membacanya dengan suara 

lirih. Seakan subjek berbisik kepada dirnya sendiri tentang apa 
yang dibacanya. Matanya konsentrasi melihat kea rah kalimat
kalimat di soal. Tidak begitu lama subjek membaca soal) Seperti 
soal yang dulu itu ya, Bu. 

P2006 : Iya. Tapi tidak sama persis. Bagian mana yang kamu masih ingat 
bahwa ada kesamaan dengan yang dulu itu? 

AP2006: Ini, Bu. Terdapat dua bilangan asli. Terns, Carilah kedua bilangan 
tersebut. 

P2007 : Apakah bagian yang lain juga kamu ingat bahwa ada kesamaan 
dengan yang lalu? 

AP2007 : Tidak, Bu. 
P2008 : Oh, begitu. Jadi, sekarang kamu sudah paham soal ini? 
AP2008 : Em ... (Subjek berpikir sebelum menjawab pertanyaan peneliti) 

Belum, Bu. Ada yang belum saya mengerti. 
P2009 : Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu belum mengerti? 
AP2009 : Saya akan membaca ulang soalnya. Bolehkal1, Bu? 
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AP2010: (Subjek kembali membaca soal. Kali ini sepertinya subjek hanya 
memperhatikan beberapa bagian soal yang belum dipahaminya. 
Hal ini tampak dari konsentrasi pandangan matanya yang hanya 
mengarah pada beberapa kalimat saja. Subjek membaca soal 
dengan suara berbisik kepada dirinya sendiri. Cukup lama subjek 
membaca soal. Sepertinya subjek mengulang-ulang membaca 
kalimat yang belum dimengerti.) Sudah, Bu. 

P2012 : Ok. Apakah kamu dapat menceritakan kembali soal ini sesuai 
dengan apa yang kamu pahami? 

AP2012: Bisa, Bu. Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Tiga kali 
bilangan pertama adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. 
Carilah kedua bilangan tersebut. (Subjek membaca soal dengan 
persis sama kalimat yang tertera di lembar soal) 

P20 13 : Kalau inti soal ini, apakah kamu sudah memahaminya? 
AP2013: Sudah, Bu. Ada dua bilangan. Bilangan pertama kali 3 hasilnya 

30. Terns, bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua 
dikuadratkan hasilnya 7 4. 

P2014 : Ok. Setelah kamu membaca dan memahami soa ini, apakah untuk 
menyelesaikannya kamu memerlukan konsep tertentu? 

AP2014: lya, Bu. Untuk mengetjakan soal ini saya harus menggtmakan 
pembagian, penjumlahan, dan mencari kuadrat, Bu. 

P20 15 : Bisakah kamu jelaskan mengapa konsep-konsep tersebut kamu 
perlukan untuk menyelesaikan soal ini? 

AP2015: Kalau bilangan pertama dikali 3 hasilnya 30, berarti tmtuk 
mencari bilangan pertama saya hams membagi 30 dengan 3. Bant 
didapat bilangan pertama. Bilangan kedua saya harus 
menjumlahkan. Sete1ah itu mencari bilangan kuadrat. 

P20 16 : Mengapa untuk bilangan kedua kamu hams menjumlahkan dan 
mencari bilangan kuadrat? 

AP20 16 : Kan ini "bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
kedua", Bu. Jadi, saya harus menjumlahkan dulu, setelah itu 
mencari bilangan kuadratnya. 

P20 17 : Selain ketiga konsep yang kamu sebutkan itu, apakah ada konsep 
lain yang juga kamu perlukan untuk menyelesaikan soal ini? 

AP2017 : Tidak ada, Bu. 
P2018 : Ok. Bagaimana kamu memastikan bahwa konsep yang kamu 

sebutkan itu adalah konsep yang kamu perlukan untuk 
menyelesaikan soal ini? 

AP2018: Kalau dibaca di soalnya, kan tiga kali bilangan pertama adalah 30. 
Berarti saya harus mencari bilangan pertama dengan cara 30 
dibagi 3. Terns, bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Berarti saya 
harus menjumlahkan dan mencari bilangan kuadrat. 

P2019 : Oh, begitu. Artinya kamu sudah yakin bahwa dengan 
menggtmakan ketiga konsep yang kamu sebutkan tadi, kamu 
dapat menyelesaikan soal ini dengan baik, begitukah? 

AP2019: Iya, Bu. 
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P2020 : Pada saat kamu rnernbaca soal, apakah ada bagian yang karnu 
cermati? 

AP2020: Iya, Bu. Ada. 
P2021 : Bagian yang mana? 
AP2021 : Tiga kali bilangan pertama adalah 30 dan bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, rnaka rnenghasilkan 
bilangan 74. 

P2022 : Mengapa itu kamu cennati? 
AP2022 : Ini adalah yang paling penting dirnengerti di soal ini, Bu. 
P2023 : Mengapa paling penting? 
AP2023 : Kan kalau tidak rnengerti bagian ini, berarti tidak akan bisa 

menge:rjakan soal ini. 
P2024 : Mengapa tidak bisa? 
AP2024 : Ini kan bagian yang diketahui di soal, Bu. Kalau tidak rnengerti 

bagian yang diketahui di soal, bagairnana rnengerjakan soalnya. 
P2025 : Oh, begitu. Berarti kamu rnencennati bagian yang karnu sebutkan 

tadi karena bagian itu adalah hal yang diketahui di soal, 
begitukah? 

AP2025 : Iya, Bu. Itu rnaksud saya. Hehe (Subjek tersenyum kecil). 
P2026 : Sejauh ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk rnernaharni soal 

ini? 
AP2026 : Mernbaca soal. 
P2027 : Apa lagi? 
AP2027: Em ... (Subjek mengingat-ingat apa yang sudah dilakukannya) 

Memikirkan akan menggunakan apa pas rnenge:rjakannya, Bu. 
P2028 : Maksudnya? 
AP2028 : Memikirkan yang akan digunakan untuk mengerjakan soal ini. 
P2029 : Jadi, apa yang akan digunakan untuk mengerjakan soal ini? 
AP2029 : Pernbagian, penjumlahan, dan bilangan kuadrat. 
P2030 : Oh, begitu. Apakah dengan langkah-langkah tersebut karnu sudah 

menjadi lebih paharn tentang soal ini? 
AP2030 : Iya, Bu. Saya lebih mengerti apa yang akan saya lakukan untuk 

mengerjakan soal ini. 
P2031 : Di soal ini, apakah karnu menemukan infonnasi penting yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikannya? 
AP2031 : Iya, Bu. 
P2032 : Bisakah karnu sebutkan? 
AP2032: Bisa. Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Tiga kali 

bilangan pertarna adalah 30. Bilangan pertarna dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. 
Carilah kedua bilangan tersebut. 

P2033 : Mengapa itu adalah informasi penting di soal ini? 
AP2033 : Itu adalah yang diketahui dan yang ditanyakan di soal ini, Bu. 
P2034 : Oh, begitu. Apakah ada informasi penting lain selain yang kamu 

sebutkan itu? 
AP2034 : Tidak ada, Bu. 
P2035 : Ok. Apakah seluruh informasi penting itu perlu kamu ingat agar 

karnu dapat menyelesaikan soal ini? 
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AP2035 : Tidak hams ingat persis, Bu. Yang penting intinya ingat. 
Angkanya juga. Tida boleh salah. 

P2036 : Oh, begitu. Bagaimana kamu mengecek bahwa apa yang kamu 
pahami tentang soal ini memang sesuai dengan maksud soal? 

AP2036 : Saya cocokkan dengan soalnya, Bu. 
P2037 : Maksudnya? 
AP2037 : Kan yang saya mengerti adalah bilangan pertama kali 3 hasilnya 

30, maka saya cocokkan dengan soal apakah benar di soal juga 
begitu. Kalau iya, berarti saya sudah mengerti soal ini. Untuk 
yang lain juga begitu, Bu. 

P2038 : Ok. Selanjutnya, bagaimana kamu memerksa apakah ketiga 
konsep yang kamu sebutkan tadi, pembagian, penjumlahan, dan 
bilangan kuadrat, sudah sesuai untuk menyelesaikan soal ini? 

AP2038 : Saya cocokkan dengan soal juga, Bu. Sambil dipikir-pikir. hehe 
(subjek tersenyum kecil). 

P2039 : Masudnya dipikir-pikir itu bagaimana? 
AP2039 : Kan kalau di soal tiga kali bilangan pertama adalah 30, saya pikir 

bagaimana mencari bilangan pertama. 
P2040 :Dan temyata, apa hasil memikirkannya? 
AP2040: Bilangan pertama dikali 3 sama dengan 30, berarti bilangan 

pertama dapat dicari dengan 30 dibagi 3. 
P2041 : Oh, begitu. Kamu sudah memahami soal ini melalui cara yang 

sudah kamu lakukan. Apakah ada kemungkinan memahami cara 
lain selain melalui cara yang sudah kamu lakukan? 

AP2041: Kalau kemungkinan, mungkin ada, Bu. Tapi saya tidak tahu. 
P2042 : Apakah kamu sempat memikirkan cara lain itu? 
AP2042 : Tidak, Bu. 
P2043 : Ok. Setelah kamu paham soal ini, bagaimana alur yang akan kamu 

tempuh dalam menyelesaikan soal ini? 
AP2043: Mencari bilangan pertama dengan cara 30 dibagi 3. Bilangan 

pertama dipakai untuk mencari bilangan kedua dengan cara 
menjumlahkan dan mencari bilangan kuadrat. Kalau sudah dapat, 
berarti bilangan kedua juga sudal1 dapat. 

P2044 : Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk itu? 
AP2044 : 15 menit, Bu. 
P2045 : Mengapa 15 menit? 
AP2045 : Untuk mencari bilangan pertama, 3 menit, bilangan kedua 5 

menit. Sisanya untuk menghitung dan menulis. hehe (Subjek 
tersenyum kecil) 

P2046 : Oh, begitu. Kamu tadi sebutkan bahwa kamu akan mencari 
bilangan pertama kemudian mencari bilangan kedua. Apakah 
tidak ada cara selain itu, misalnya mencari bilangan kedua 
terlebih dahulu kemudian bilangan pertama? 

AP2046: Tidak tahu, Bu. Tapi, kalau bilangan pertama belum tahu, masak 
bisa mencari bilangan kedua. Kan bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. 
Sepertinya tidak mungkin kalau mencari bilangan kedua dulu, Bu. 
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P2047 : Oh, begitu. Jadi, hanya ada satu cara menyelesaikan soal ini, yaitu 
mencari bilangan pertama kemudian bilangan kedua, begitu? 

AP2047 : Iya, Bu. 
P2048 : Ok. Apa alasanmu menentukan bahwa kamu akan mencari 

bilangan pertama kemudian bilangan kedua? 
AP2048 : Yang lebih mudah adalah mencari bilangan pertama. Tinggal 

menghitung 30 dibagi 3 dapat berapa, sudah didapat bilangan 
pertama. Tapi kalau bilangan kedua, saya hams menjumlah dan 
mencari bilangan kuadrat. Lagipula, untuk menghitung bilangan 
kedua, saya juga hams tabu bilangan pertama. 

P2049 : Ob, begitu. Bagaimana kamu memastikan bahwa alur yang kamu 
pilih itu sudah sesuai untuk soal ini? 

AP2049 : Saya libat soalnya, Bu. Apa yang ditanyakan. Kan yang ditanya 
bilangan pertama dan bilangan kedua, kalau saya bisa dapat 
bilangan pertama dan bilangan kedua, berarti sudah sesuai dengan 
soal, Bu. 

P2050 : Ok. Kalau melihat alur yang kamu buat, bagaimana dengan 
kecepatan dan ketepatan alur tersebut dalam menyelesaikan soal 
ini? 

AP2050 : Kalau mencari bilangan pertama dulu kemudian bilangan kedua, 
itu lebih cepat dan tepat dibanding mencari bilangan kedua barn 
bilangan pertama, Bu. 

P2051 : Bagaimana kamu memeriksa babwa waktu 15 menit yang kamu 
alokasikan sudab sesuai untuk soal ini? 

AP2051 : Saya pikirkan tentang sulitnya menghitung, Bu. Kalau 
menghitung bilangan pertama kan lebih mudah, Tapi bilangan 
kedua kan agak rumit. Jadi 15 menit cukup. 

P2052 : Ok. Setelah kamu paham soal ini, kamu juga sudah menyusun alur 
untuk menyelesaikannya, apa langkah pertama yang kamu 
lakukan untuk melaksanakan rencana alur tersebut? 

AP2052 : Saya barns menulis yang diketahui dan yang ditanya. Terns, saya 
barns menjawab soal itu, Bu. 

P2053 : Mengapa demikian? 
AP2053 : Kalau mengerjakan soal, kan barns juga ditulis yang diketahui dan 

yang ditanya biar saya tidak lupa. Tents, dijawab biar saya dapat 
jawabannnya, Bu. 

P2054 : Kalau begitu bagaimana cara melaksanakan rencana alur yang 
telab kamu buat? 

AP2054 : Caranya, dihitung 30 dibagi 3 basilnya berapa. Itu adalah bilangan 
pertama. Terns, bilangan pertama ditambah berapa hasilnya 74. 
Kalau sudah dapat, hasilnya itu sama dengan berapa kuadrat. Jadi, 
didapat bilangan kedua. 

P2055 : Oh, begitu. Apakah kamu siap untuk melaksanakan rencana 
tersebut saat ini? 

AP2055 : lya, Bu. 
P2056 : Kalau begitu, silahkan kamu selesaikan soal ini. Tolong 

jawabannya kamu tuliskan di lembar jawab yang telah saya 
siapkan. 
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AP2056 : (Subjek mulai menuliskan sesuatu di lembar jawab. Sambi/ 
menu/is, subjek selalu berbisik pada dirinya tentang apa yang 
dibaca dan yang akan dituliskannya di lembar jawab. Seperti 
seseorang yang berbicara pada dirinya sendiri. Sesekali subjek 
melihat kalimat di lembar soal untuk kemudian menuliskan 
sesuatu ke lembar jawab. Cukup lama subjek melakukan kegiatan 
menyelesaikan soal. Sekitar 13 menit) Sudah, Bu. 

P2057 : Sudah selesai semuanya? 
AP2057 : Sudah, Bu. 
P2058 : Ok. Bisakah kamu sebutkan apa yang kamu tulis di lembar jawab? 
AP2058: Bisa, Bu. Diketahui: Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. 

Terns, 30 dan 74. Ditanya: Bilangan pertama dan bilangan kedua. 
Terns, jawab: 30 = 3 x 10. Bilangan pertama = 10. 74 = 10 + 
kuadrat bilangan kedua = 1 0 + 64 = 10 + 82

• Bilangan kedua = 8. 
P2059 : Kamu tadi menyebutkan bahwa diketahui: terdapat dua bilangan 

asli yang berlainan. Tents, 30 dan 74. Apa itu yang 30 dan 74? 
AP2059: Oh ya, saya menulisnya 30 (tiga kali bilangan pertama) dan 74 

(bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua). 
P2060 : Jadi, maksudnya? 
AP2060: Masudnya, Tiga kali bilangan pertama adalah 30. Bilangan 

pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua adalah 7 4. 
P2061 : Oh, begitu. Kalau kamu perhatikan lagi jawaban yang kamu tulis 

di lembar jawab itu, apakah itu sudah sesuai dengan alur yang 
telah kamu susun? 

AP2061 : (Subjek melihat sepintas jawabannya di lembar jawab) Sudah, 
Bu. 

P2062 : Bagaimana kamu dapat mengatakan demikian? 
AP2062 : Saya sudah hitung bilangan pertama, terns saya hitung bilangan 

kedua. Jadi, sesuai dengan rencana, Bu. 
P2063 : Jadi, pada saat kamu selesai menjawab soal ini, kamu juga 

memikirkan apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan rencana 
ataukah tidak? 

AP2063 : lya, Bu. Saya lihat lagi jawaban yang saya tulis. 
P2064 : Apakah tidak ada kemtmgkinan bahwa jawaban yang kamu 

dapatkan itu salah akibat salah hitung? 
AP2064 : Saya yakin tidak, Bu. 
P2065 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa tidak ada kesalahan 

perhitungan? 
AP2065: Kan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Sarna juga 3 x 10 = 30. Jadi, 

bilangan pertama benar 10. Terns, 10 + 64 = 74. Terns, saya tadi 
hitung berapa kuadrat dapat 64. Didapat 8 kuadrat = 64. Jadi, 
bilangan kedua adalah 8. Pas semua, Bu. Tidak ada yang salah. 

P2066 : Jadi, apakah kamu tadi juga memeriksa kesesuaian yang kamu 
lakukan dengan alur yang kamu susun untuk menemukanjawaban 
soal ini? 

AP2066 : Iya, Bu. 
P2067 : Bagaimana caranya? 
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AP2067 : Pertama, dihitung ulang. Apakah sudah benar atau belum 
hasilnya. Terus, dicoba apakah pas atau tidak. 

P2068 : Maksudnya bagaimana? 
AP2068: Kan kalau sudah yakin dapatnya benar, tidak salah hitung, saya 

cob a. 
P2069 : Misalnya? 
AP2069 : Kan saya dapat bilangan pertama 10 dan bilangan kedua 8. Saya 

coba, 3 x 10 = 30, pas. Terns, 8 kuadrat = 64, 10 + 64 = 74,pas. 
P2070 : oh, begitu. Apakah kamu yakin bahwa bilangan pertama 10 dan 

bilangan kedua 8? 
AP2070 : Iya, Bu. 
P2071 : Kok bisa yakin? 
AP2071 : Kan saya sudah cek bahwa tidak salah hitung. Saya cobakan juga 

pas. Jadi sudah yakinjawaban saya benar. 
P2072 : Apakah kamu tadi melakukan pemeriksaan kebenaran jawaban 

yang kemu peroleh? 
AP2072: ya, Bu. Saya hitung di pikiran. Semuanya pas. Jadi, jawabannya 

sudah benar. 
P2073 : Apakah kamu temukan jawaban lain yang juga merupakan 

jawaban soal ini? 
AP2073 : Tidak, Bu. Tidak ada yang lain. 
P207 4 : Apakah kamu mengecek bahwa tidak ada yang lain selain 

jawaban yang kamu peroleh? 
AP2074: Tidak, Bu. Karena jawaban saya sudah pas, maka jawabannya 

sudah benar. Jadi, tidak adajawaban lain. 
P2075 : Oh, begitu. Apakah kamu perlu membaca soal ini kembali agar 

kamu dapat menemukan pemahaman atau cara yang berbeda dari 
yang sudah kamu lakukan? 

AP2075 : Iya, Bu. 
P2076 : Silahkan kalau begitu. 
AP2076 : (Subjek kembali membaca soal dengan suara berbisik kepada 

dirinya sendiri. Tida berapa lama subjek membaca soal). Sudah, 
Bu. 

P2077 : Bagaimana, apakah kamu menemukan pemahaman barn atau cara 
lain selain yang sudah kamu keijakan? 

AP2077 : Tidak, Bu. Sama dengan yang tadi. Hehe (Subjek tersenyum 
kecil). 

P2078 : Ok. Kalan begitu, apakah kamu sudah yakin dengan semua 
langkah yang kamu pilih untuk menyelesaikan soal ini? 

AP2078 : Iya, Bu. Saya yakin. 

Dari data yang dituliskan di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melak:ukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dimak:sud adalah tahap pemecahan masalah 
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yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 

peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

auditorial berjenis kelamin perempuan (AP) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 2 tersebut. 

Tahap memahami masalah. Pada saat memahami masalah, AP melakukan 

hal-hal berikut ini. AP menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya 

untuk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut (AP2002). AP 

menyadari bahwa dengan membaca soal subjek dapat mengerti maksud soal 

(AP2002). Ketika setelah membaca masih belum memahami soal, AP 

memutuskan untuk melakukan pengulangan membaca soal sampai paham, jika 

dengan langkah itu subjek belum paham, maka subjek akan bertanya kepada 

temannya (AP2004, AP2009). AP membaca soal dengan suara lirih tetapi 

terdengar oleh dirinya (AP2005, AP2010). Setelah membaca soal berulang-ulang, 

AP dapat menyebutkan menggunakan bahasa subjek sendiri dengan baik soal 

tersebut (AP2013). AP berpikir bahwa konsep prasyarat yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal ini adalah konsep pembagian, penjumlahan, dan konsep 

kuadrat (AP2014). AP menyadari bahwa dengan menggunakan konsep tersebut 

subjek dapat memperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua (AP2015, 

AP2016). AP dapat menyebutkan kalimat yang danggapnya penting untuk 

dicermati (AP2021 ). AP menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan 

yang ditanyakan adalah penting untuk dicermati (AP2022, AP2023, AP2024). AP 

dapat menyebutkan dengan lengkap bagian yang diketahui dan yang ditanyakan di 

soal (AP2032, AP2058). AP melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah 

yang diambilnya tmtuk memahami soal ( AP2026, AP2027, AP2028, AP2030) 
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dengan cara mengingat kembali langkah yang telah dilakukannya dan memastikan 

bahwa langkah tersebut membantu subjek memahami soal. AP memantau 

kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan untuk memecahkan masalah di 

soal tersebut (AP2017) dengan cara memastikan bahwa konsep yang 

dipikirkannya dapat digunakan untuk menentukan bilangan pertama maupun 

bilangan kedua. Adapun informasi penting yang ada di soal tersebut (AP2032, 

AP2033, AP2034) dipantau AP dengan cara memastikan bahwa seluruh informasi 

penting di soal tersebut telah diingatnya. AP melakukan pemeriksaan terhadap 

kebenaran ungkapan yang dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya 

dengan cara mencocokkan dengan soal (AP2036, AP2037) dan kesesuaian konsep 

prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah juga dengan 

mencocokkan dengan kalimat-kalimat di soal (AP2038, AP2039, AP2040). Akan 

tetapi AP tidak memeriksa kemungkinan memahami masalah dengan cara yang 

lain (AP2041, AP2042). 

Tahap membuat rencana pemecahan masalah. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, AP melakukan hal-hal berikut ini. AP memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghitung 

bilangan pertama terlebih dahulu kemudian hasilnya digtmakan untuk mencari 

bilangan kedua (AP2043). AP menyadari bahwa dengan langkah tersebut subjek 

dapat memperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua (AP2043). AP 

memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah (AP2044) 

yaitu 15 menit. AP tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan 

masalah yang terdapat di soal (AP2046). AP melakukan pemantauan terhadap 

rencana alur pemecal1an masalah (AP2048) dengan memastikan bahwa degan alur 
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tersebut subjek dapat lebih mudah menentukan bilangan pertama maupun 

bilangan kedua. Selain itu, AP juga melakukan pemantauan terhadap ketepatan 

rencana yang dibuatnya unhlk memecahkan masalah (AP2050) dengan cara 

membandingkan alur yang dibuatnya dengan alur lain, yakni menentukan 

bilangan kedua terlebih dahulu kemudian bilangan pertama. AP memeriksa 

kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan cara mengecek 

kesesuaiannya dengan yang ditanyakan di soal (AP2049). AP memeriksa 

kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara 

memetakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah 

ditetapkan pada alur pemecahan masalah serta kemungkinan waktu untuk 

melakukan penghitungan dan menulisjawaban (AP2045, AP2051). 

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, AP melakukan hal-hal berikut. AP 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dari soal (AP2052). AP menyadari bahwa dengan begitu subjek 

dapat mengingat apa yang diketahui dan yang ditanyakan di soal (AP2053 ). AP 

memikirkan cara yang digunakannya unhlk melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, yaitu hanya dengan cara menghitung bilangan pertama kemudian 

digunakan untuk menentukan bilangan kedua (AP2054). Akan tetapi AP tidak 

memikirkan cara lain untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah (AP2047). 

Selama melaksanakan rencana yang disusunnya, AP selalu berbisik lirih terhadap 

dirinya sendiri tentang apa yang telah dibaca dan yang akan dituliskannya 

(AP2056). AP melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah dibuatnya, 
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yaitu dengan menghitung 30 = 3 x 10, sehingga diperoleb bilangan pertama 10. 

Selanjutnya 74 = 10 + 64, padahal 82 = 64, kemudian menyimpulkan bahwa 

bilangan kedua adalah 8 (AP2058). AP melakukan peninjauan terbadap 

pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara 

memastikan yang pertama dicari adalab bilangan pertama kemudian bilangan 

kedua (AP2062, AP2063). AP melakukan pemantauan terbadap perhitungan yang 

dilakukannya dengan cara mengulangi perhitungan yang dilakukan (AP2064, 

AP2065). AP juga memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana 

yang telab dibuatnya (AP2066, AP2067, AP2068, AP2069) dengan cara 

mengecek apakah langkah-langkah yang dilakukannya menghasilkan bilangan 

pertama dan bilangan kedua yang benar untuk soal tersebut. 

Tallap memeriksa kembali llasil pemecahan masalall. Pada langkah 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah, AP melakukan hal-hal sebagai 

berikut. AP memikirkan cara mengecek basil yang diperoleb, yaitu dengan cara 

melakukan penghitungan ulang kemudian melakukan substitusi basil yang 

diperoleh ke persamaan yang dipahami subjek dari pemyataan di soal (AP2067). 

AP menyadari bahwa dengan cara tersebut subjek dapat meyakini basil 

perhitungannya adalah benar (AP2071). Akan tetapi AP tidak memikirkan 

kemtmgkinan jawaban lain yang juga memenuhi (AP2073, AP2074). AP 

memonitor kebenaran basil yang diperoleb dengan cara mensubstitusikan basil 

yang diperoleb dengan persamaan yang terbentuk dari bagian yang diketahui di 

soal (AP2068, AP2069). AP juga memeriksa kebenaran jawaban yang 

diperolehnya (AP2071, AP2072) dengan cara mensubstitusikan basil yang 

diperolehnya ke soal. 
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b. Validasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh pada TPM 1 dan TPM 2, maka dapat 

dilihat konsistensi aktivitas yang dilakukan AP dalam memecahkan masapah. 

Adapun data aktivitas-aktivitas yang dilakukan AP tersebut ditampilkan pada 

tabel 4.7 berikut ini. Pada tabel tersebut juga dituliskan pengelompokan aktivitas 

metakognisi yang dilakukan oleh AP berdasarkan indikator metakognisi dalam 

memecahkan masalah yang telah disajikan di tabel3.5. 

Langkah 
Pemecahan 

Masalah 
Memahami 
masalah (M) 

Tabel4.7 Perbandingan Data SubjekAP 
Pada TPM 1 dan TPM 2 

Data Pada TPM 1 Data Pada TPM 2 

(MBl) (MBl) 

AP menyebutkan bahwa AP menyebutkan 
langkah pertama yang bahwa langkah 
dilakukannya untuk pertama yang 
memahami soal adalah di1akukannya untuk 
dengan membaca soal memahami soa1 
tersebut (AP1003). adalah dengan 
AP menyadari bahwa membaca soal tersebut 
dengan membaca soal (AP2002). 
subjek dapat mengetahui AP menyadari bahwa 
isi atau maksud soal dengan membaca soal 
tersebut (AP1004). subjek dapat mengerti 

maksud soal 
(AP2002). 

Ketika setelah membaca Ketika setelah 
masih belum memahami membaca masih 
soal, AP memutuskan be1um memahami 
untuk melakukan soal, AP memutuskan 
pengulangan membaca untuk me1akukan 
soal sampai paham pengulangan 
(AP1006, AP1008, membaca soa1 sampai 
AP1018). paham, jika dengan 

langkah itu subjek 
belum paham, maka 
subjek akan bertanya 
kepada temannya 
(AP2004, AP2009). 

Konsistensi 
Data 

Konsisten 

Konsisten 
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AP membaca soal AP membaca soal Konsisten 
dengan suara lirih tetapi dengan suara lirih 
terdengar oleh dirinya tetapi terdengar oleh 
(AP1006). dirinya (AP2005, 

AP2010). 
Setelah membaca soal Setelah membaca soal Konsisten 
berulang-ulang, AP berulang-ulang, AP 
dapat menyebutkan dapatmenyebutkan 
menggunakan bahasa menggunakan bahasa 
subjek sendiri dengan subjek sendiri dengan 
baik soal tersebut baik soal tersebut 
(AP1010). (AP2013). 
(MB2) (MB2) Konsisten 

AP berpikir bahwa AP berpikir bahwa 
konsep prasyarat yang konsep prasyarat yang 
diperlukan untuk diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini menyelesaikan soal ini 
adalah konsep adalah konsep 
pembagian, pembagian, 
penjumlahan, dan penjumlahan, dan 
konsep kuadrat konsep kuadrat 
(AP1015, AP1017, (AP2014). 
AP1018). AP menyadari bahwa 
AP menyadari bahwa dengan menggunakan 
dengan menggunakan konsep tersebut subjek 
konsep tersebut subjek dapat memperoleh 
dapat menyelesaikan bilangan pertama dan 
soal dengan mudah bilangan kedua 
(AP1016). (AP2015, AP2016). 
AP dapat menyebutkan AP dapat Konsisten 
kalimat yang menyebutkan kalimat 
danggapnya penting yang danggapnya 
untuk dicermati penting untuk 
(AP1021, AP1023). dicermati (AP2021). 
(MB3) (MB3) Konsisten 

AP menyadari bahwa AP menyadari bahwa 
kalimat bagian yang kalimat bagian yang 
diketahui dan yang diketahui dan yang 
ditanyakan adalah ditanyakan adalah 
penting untuk dicermati penting untuk 
(AP1024, AP1025). dicermati (AP2022, 

AP2023, AP2024). 
AP dapat menyebutkan AP dapat Konsisten 
dengan lengkap bagian menyebutkan dengan 
yang diketahui dan yang lengkap bagian yang 
ditanyakan di soal diketahui dan yang 
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(AP1026). ditanyakan di soal 
(AP2032, AP2058). 

(MMl) (MMl) Konsisten 

AP melakukan AP melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
langkah-langkah yang langkah-langkah yang 
diambilnya untuk diambilnya untuk 
memahami soal memahami soal 
(AP1025,AP1027) (AP2026, AP2027, 
dengan cara mengingat AP2028, AP2030) 
kembali langkah yang dengan cara 
telah dilakukannya dan mengingat kembali 
memikirkan apakah langkah yang telah 
langkah tersebut telah dilakukannya dan 
membantuAP memastikan bahwa 
memahami soal. langkah tersebut 

membantu subjek 
memahami soal. 

(MM2) (MM2) Konsisten 

APmemantau APmemantau 
kesesuaian konsep kesesuaian konsep 
prasyarat yang akan prasyarat yang akan 
digunakan untuk digunakan untuk 
memecahkan masalah di memecahkan masalah 
soal tersebut (AP1016, di soal tersebut 
AP1017) dengan cara (AP2017) dengan cara 
memastikan bahwa memastikan bahwa 
konsep yang disebutkan konsepyang 
di soal telah dipikirkannya dapat 
dipikirkannya digunakan untuk 

menentukan bilangan 
pertama maupun 
bilangan kedua 

(MM3) (MM3) Konsisten 

Adapun informasi Adapun informasi 
penting yang ada di soal penting yang ada di 
tersebut (AP 1031, soal tersebut (AP2032, 
AP1032) dipantau AP AP2033, AP2034) 
dengan cara memastikan dipantau AP dengan 
seluruh informasi di soal cara memastikan 
telah diingatnya bahwa seluruh 

informasi penting di 
soal tersebut telah 
diingatnya 

(MEl) (MEl) Konsisten 
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AP melakukan AP melakukan 
pemeriksaan terhadap pemeriksaan terhadap 
kebenaran ungkapan kebenaran ungkapan 
yang dikatakannya yang dikatakannya 
berdasarkan apa yang berdasarkan apa yang 
dipahaminya dengan dipahaminya dengan 
cara mencocokkan cara mencocokkan 
dengan soal (API034, dengan soal (AP2036, 
AP1035). AP2037) 
(ME2) (ME2) Konsisten 

AP memeriksa AP melakukan 
kesesuaian konsep pemeriksaan terhadap 
prasyarat yang akan kesesuaian konsep 
digunakannya dalam prasyarat yang akan 
memecahkan masalah digunakannya dalam 
jugadengan memecahkan masalah 
mencocokkan dengan juga dengan 
kalimat-kalimat di soal mencocokkan dengan 
(AP1036). kalimat-kalimat di 

soal (AP2038, 
AP2039, AP2040). 

Akan tetapi AP tidak Akan tetapi AP tidak Konsisten 
memeriksa kemungkinan memeriksa 
memahami masalah kemungkinan 
dengan cara yang lain memahami masalah 
(AP1037). dengan cara yang lain 

(AP204I, AP2042). 
Membuat (RBI) (RBI) Konsisten 
rene ana 
pemecahan AP memikirkan urutan AP memikirkan 
masalah (R) langkah pemecahan urutan langkah 

masalah yang akan pemecahan masalah 
digunakan, yaitu dengan yang akan digunakan, 
cara menghitung yaitu dengan cara 
bilangan pertama menghitung bilangan 
terlebih dahulu pertama terlebih 
kemudian hasilnya dahulu kemudian 
digunakan untuk mencari hasilnya digunakan 
bilangan kedua untuk mencari 
(AP1039). bilangan kedua 
AP menyadari bahwa (AP2043). 
dengan menggunakan AP menyadari bahwa 
langkah tersebut subjek dengan langkah 
dapat memperoleh tersebut subjek dapat 
bilangan pertama dan memperoleh bilangan 
bilangan kedua pertama dan bilangan 
(API040). kedua (AP2043). 
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(RB2) (RB2) Konsisten 

AP memperkirakan AP memperkirakan 
waktuyang waktuyang 
diperlukannya untuk diperlukannya untuk 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
(AP1042) yaitu 10 (AP2044) yaitu 10 
menit. me nit. 
AP tidak memikirkan AP tidak memikirkan Konsisten 
kemungkinan adanya kemungkinan adanya 
cara lain memecahkan cara lain memecahkan 
masalah yang terdapat di masalah yang terdapat 
soal (AP1047). di soal (AP2046). 
(RM1) (RM1) Konsisten 

AP melakukan AP melakukan 
pemantauanterhadap pemantauan terhadap 
rencana alur pemecahan rencana alur 
masalah (API 041) pemecahan masalah 
dengan cara memastikan (AP2048) dengan 
bahwa dengan alur memastikan bahwa 
tersebut dapat diperoleh degan alur tersebut 
bilangan pertama dan subjek dapat lebih 
bilangan kedua. mudah menentukan 

bilangan pertama 
maupun bilangan 
kedua. 

(RM3) (RM3) Konsisten 

Selain itu, AP juga Selain itu, AP juga 
melakukan pemantauan melakukan 
terhadap ketepatan pemantauan terhadap 
rencana yang dibuatnya ketepatan rencana 
untuk memecahkan yang dibuatnya untuk 
masalah (API 048) memecahkan masalah 
dengan cara (AP2050) dengan cara 
membandingkan alur membandingkan alur 
yang dipilihnya denga yang dibuatnya 
alur yang lain, yakni jika dengan alur lain, 
dicari bilangan kedua yakni menentukan 
terlebih dahulu bilangan kedua 
kemudian mencari terlebih dahulu 
bilangan pertama. kemudian bilangan 

pertama. 
(REI) (REI) Konsisten 

AP memeriksa AP memeriksa 
kesesuaian rencana alur kesesuaian rencana 
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pemecahan masalah alur pemecahan 
dengan cara mengecek masalah dengan cara 
kesesuaiannya dengan mengecek 
yang ditanyakan di soal kesesuaiannya dengan 
(AP1041). yang ditanyakan di 

soal (AP2049). 
(RE2) (RE2) Konsisten 

AP memeriksa AP memeriksa 
kesesuaian waktu yang kesesuaian waktu 
diperkirakan untuk yang diperkirakan 
menyelesaikan soal untuk menyelesaikan 
dengan cara memetakan soal dengan cara 
perkiraan waktu untuk memetakan perkiraan 
menyelesaikan urutan waktu untuk 
langkah yang telah menyelesaikan urutan 
ditetapkan pada alur langkah yang telah 
pemecahan masalah ditetapkan pada alur 
serta kemungkinan pemecahan masalah 
waktu untuk melakukan serta kemungkinan 
pemeriksaan basil yang waktu untuk 
diperoleh (AP1043, melakukan 
AP1044, AP1045). penghitungan dan 

menulis jawaban 
(AP2045, AP2051). 

Melaksanakan (PBl) (PBI) Konsisten 
rene ana 
pemecahan AP menentukan langkah AP menentukan 
masalah (P) pertama yang akan langkah pertarna yang 

dilakukannya untuk akan dilakukannya 
melaksanakan rencana untuk melaksanakan 
pemecahan masalah, rencana pemecahan 
yaitu dengan cara masalah, yaitu dengan 
menuliskan yang cara menuliskan yang 
diketahui dan yang diketahui dan yang 
ditanyakan dari soal ditanyakan dari soal 
(AP1049). (AP2052). 
AP menyadari bahwa AP menyadari bahwa 
dengan begitu subjek dengan begitu subjek 
dapatmengingatapa dapatmengingatapa 
yang diketahui dan yang yang diketahui dan 
ditanyakan di soal yang ditanyakan di 
(AP1050). soal (AP2053). 
AP memikirkan cara AP memikirkan cara Konsisten 
yang digunakannya yang digunakannya 
untuk melaksanakan untuk melaksanakan 
rencana pemecahan rencana pemecahan 
masalah, yaitu hanya masalah, yaitu hanya 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



202 

dengan cara menghitung dengan cara 
bilangan pertama menghitung bilangan 
kemudian digunakan pertama kemudian 
untuk menentukan digunakan untuk 
bilangan kedua menentukan bilangan 
(AP1051). kedua (AP2054). 
Akan tetapi AP tidak Akan tetapi AP tidak Konsisten 
memikirkan cara lain memikirkan cara lain 
untuk melaksanakan untuk melaksanakan 
rencana pemecahan rencana pemecahan 
masalah (AP1052). masalah (AP2047). 
Selama melaksanakan Selama melaksanakan Konsisten 
rencana yang rencana yang 
disusunnya, AP selalu disusunnya, AP selalu 
berbisik lirih terhadap berbisik lirih terhadap 
dirinya sendiri tentang dirinya sendiri tentang 
apa yang telah dibaca apa yang telah dibaca 
dan yang akan dan yang akan 
dituliskannya (AP1053). dituliskannya 

(AP2056). 
AP melaksanakan AP melaksanakan Konsisten 
rencana pemecahan rencana pemecahan 
masalah yang telah masalah yang telah 
dibuatnya, yaitu dengan dibuatnya, yaitu 
menghitung 30 = 2 x 15, dengan menghitung 
sehingga diperoleh 30 = 3 x 10, sehingga 
bilangan pertama 15. diperoleh bilangan 
Selanjutnya 96 = 15 + pertama 10. 
81, padahal92 = 81, Selanjutnya 7 4 = 10 + 
kemudian 64, padahal 82 = 64, 
menyimpulkan bahwa kemudian 
bilangan kedua adalah 9 menyimpulkan bahwa 
(AP1057). bilangan kedua adalah 

8 (AP2058). 
(PM1) (PM1) Konsisten 

AP melakukan AP melakukan 
peninjauanterhadap peninjauan terhadap 
pelaksanaanrencana pelaksanaan rencana 
pemecahan masalah pemecahan masalah 
yang dilakukannya, yang dilakukannya, 
yakni dengan cara yakni dengan cara 
memastikan yang memastikan yang 
pertama dicari adalah pertama dicari adalah 
bilangan pertama bilangan pertama 
kemudian bilangan kemudian bilangan 
kedua (AP1058). kedua (AP2062, 

AP2063). 
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(PM3) (PM3) Konsisten 

AP melakukan AP melakukan 
pemantauan terbadap pemantauan terbadap 
perhitungan yang perhitungan yang 
dilakukannya dengan dilakukannya dengan 
cara mengulangi cara mengulangi 
perhitungan yang perhitungan yang 
dilakukan ( AP 1061, dilakukan (AP2064, 
AP1062). AP2065). 
(PEl) (PEl) Konsisten 

AP juga memeriksa AP juga memeriksa 
kesesuaian apa yang kesesuaian apa yang 
dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan 
rencana yang telah rencana yang telah 
dibuatnya (AP1059) dibuatnya (AP2066, 
dengan cara AP2067, AP2068, 
mencocokkanlangkah AP2069) dengan cara 
yang dilakukannya mengecek apakab 
dengan rencana yang langkah-langkah yang 
dibuatnya. dilakukannya 

menghasilkan 
bilangan pertama dan 
bilangan kedua yang 
benar untuk soal 
tersebut. 

Memeriksa (KBl) (KBl) Konsisten 
kembali basil 
pemecahan AP memikirkan cara AP memikirkan cara 
masalah (K) mengecek basil yang mengecek basil yang 

diperoleb, yaitu dengan diperoleb, yaitu 
cara melakukan dengan cara 
penghitungan u1ang, jika melakukan 
basil yang diperoleb penghitungan ulang 
sesuai dengan yang kemudian melakukan 
diketahui di soal, maka substitusi basil yang 
disimpulkan jawabannya diperoleb ke 
sudah benar (AP1063). persamaan yang 
AP menyadari bahwa dipahami subjek dari 
dengan cara tersebut pemyataan di soal 
subjek dapat meyakini (AP2067). 
basil perbitungan yang AP menyadari babwa 
dilakukannya adalah dengan cara tersebut 
benar (AP1064). subjek dapat meyakini 

basil perhitungannya 
adalah benar 
(AP2071). 
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Akan tetapi AP tidak Akan tetapi AP tidak Konsisten 
memikirkan memikirkan 
kemungkinan jawaban kemungkinan jawaban 
lain yang juga memenuhi lain yang juga 
(AP1065, AP1066). memenuhi (AP2073, 

AP2074). 
(KMI) (KMI) Konsisten 

AP memonitor AP memonitor 
kebenaran hasil yang kebenaran hasil yang 
diperoleh dengan cara diperoleh dengan cara 
mensubstitusikan hasil memastikan hasil 
yang diperoleh dengan yang diperolehnya 
persamaan yang memenuhi persamaan 
terbentuk dari bagian yang terdapat di soal 
yang diketahui di soal (AP2068, AP2069). 
(AP1067). 
(KEI) (KEI) Konsisten 

AP juga memeriksa AP juga memeriksa 
kebenaran jawaban yang kebenaran jawaban 
diperolehnya (AP1068) yang diperolehnya 
dengan cara (AP2071, AP2072) 
mensubstitusikan hasil dengan cara 
yang diperolehnya ke mensubstitusikan hasil 
persamaan yang yang diperolehnya ke 
diketahui di soal. soal. 

Dari tabel di atas, AP menunjukkan konsistensi aktivitas yang dilakukannya 

dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, data yang diperoleh pada TPM 1 

merupakan data yang valid, sehingga dapat digunakan untuk mengambil 

kesimpulan. 

c. Penyimpulan Data 

Setelah dilakukan pemaparan dan validasi data, maka pada bagian ini, 

dilakukan penyimpulan tentang data tersebut. Kesimpulan yang diambil juga 

mempertimbangkan konsistensi kemunculan aktivitas subjek AP, khususnya 

aktivitas metakognisi dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, tabel4.7 di atas 
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digunakan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas metakognisi apa saja yang secara 

konsisten dilakukan subjek AP dalam memecahkan masalah. Berikut ini adalah 

kesimpulan data aktivitas metakognisi subjek AP dalam memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 dan TPM 2. 

1) Aktivitas metakognisi subjek AP pada tahap memahami masalah 

Pada tahap memahami masalah, subjek AP melakukan aktivitas 

perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan hasil 

berpikimya. Subjek AP menyadari proses dan hasil berpikimya dalam 

membangun rencana memahami masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AP sebagai 

berikut. (a) AP menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya untuk 

memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut dan mengerti kata-kata 

yang tersebut di soal. Ketika setelah membaca masih belum memahami soal, AP 

memutuskan untuk melakukan pengulangan membaca soal sampai paham. AP 

menyadari bahwa dengan membaca soal subjek dapat mengetahui isi atau maksud 

soal terse but. (b) AP berpikir bahwa konsep prasyarat yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal ini adalah konsep pembagian, penjumlahan, dan konsep 

kuadrat. AP menyadari bahwa dengan menggunakan konsep tersebut subjek dapat 

menyelesaikan soal dengan mudah. (c) AP menyadari bahwa kalimat bagian yang 

diketahui dan yang ditanyakan adalal1 penting untuk dicermati. 

Subjek AP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

memahami masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AP sebagai berikut. (a) AP 

melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang diambilnya untuk 

memahami soal dengan cara mengingat kembali langkah yang telah dilakukannya 

dan memikirkan apakah langkah tersebut telah membantu AP memahami soal. (b) 
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AP melakukan pemantauan terhadap kesesuaian konsep prasyarat yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah di soal tersebut dengan cara memastikan 

bahwa konsep yang disebutkan di soal telah dipikirkannya. (c) AP melakukan 

pemantauan terhadap informasi penting yang ada di soal tersebut dengan cara 

memastikan seluruh informasi di soal telah diingatnya. 

Subjek AP menyadari proses dan hasil berpikimya dalam mengevaluasi saat 

memahami masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AP sebagai berikut. (a) AP 

melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya 

berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara mencocokkan dengan soal. (b) 

AP melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian konsep prasyarat yang akan 

digunakannya dalam memecahkan masalah juga dengan mencocokkan dengan 

kalimat-kalimat di soal. Akan tetapi AP tidak memeriksa kemtmgkinan 

memahami masalah dengan cara yang lain. 

2) Aktivitas metakognisi subjek AP pada tahap membuat rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, subjek AP melakukan 

aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil berpikimya. Subjek AP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam 

membangun rencana saat membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini 

ditunjukkan AP sebagai berikut. (a) AP memikirkan urutan langkah pemecahan 

masalah yang akan digunakan, yaitu dengan earn menghitung bilangan pertama 

terlebih dahulu kemudian hasilnya digunakan untuk mencari bilangan kedua. AP 

menyadari bahwa dengan menggtmakan langkah tersebut subjek dapat 

memperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua. (b) AP memperkirakan waktu 
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yang diperlukannya untuk memecahkan masalah yaitu 1 0 menit. Akan tetapi AP 

tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah yang 

terdapat di soal. 

Subjek AP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AP sebagai 

berikut. (a) AP melakukan pemantauan terhadap rencana alur pemecahan masalah 

dengan cara memastikan bahwa dengan alur tersebut dapat diperoleh bilangan 

pertama dan bilangan kedua. (b) Selain itu, AP juga melakukan pemantauan 

terhadap ketepatan rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah dengan 

cara membandingkan alur yang dipilihnya denga alur yang lain, yakni jika dicari 

bilangan kedua terlebih dahulu kemudian mencari bilangan pertama. 

Subjek AP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AP sebagai 

berikut. (a) AP memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan 

cara mengecek kesesuaiannya dengan yang ditanyakan di soal. (b) AP memeriksa 

kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara 

memetakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah 

ditetapkan pada alur pemecahan masalah serta kemungkinan waktu untuk 

melakukan pemeriksaan hasil yang diperoleh. 

3) Aktivitas metakognisi subjek AP pada tahap melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek AP 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil berpikirnya. Subjek AP menyadari proses dan hasil berpikirnya 
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dalam membangun rencana saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Kesadaran ini ditunjukk:an AP sebagai berikut. (a) AP menentukan langkah 

pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, yaitu dengan cara menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan dari 

soal. AP menyadari bahwa dengan begitu subjek dapat mengingat apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan di soal (b) AP memikirkan cara yang 

digunakannya untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu hanya 

dengan cara menghitung bilangan pertama kemudian digunakan untuk 

menentukan bilangan kedua. Akan tetapi AP tidak memikirkan cara lain untuk 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Subjek AP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AP 

sebagai berikut. (a) AP melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana 

pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara memastikan yang 

pertama dicari adalah bilangan pertama kemudian bilangan kedua. (b) AP 

melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang dilakukannya dengan cara 

mengulangi perhitungan yang dilakukan. 

Subjek AP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AP 

melalui kegiatan memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana 

yang telah dibuatnya dengan cam mencocokkan langkah yang dilakukannya 

dengan rencana yang dibuatnya. 
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4) Aktivitas metakognisi subjek AP pada tahap memeriksa kembali hasil 

pemecahan masalah 

Pada tahap memeriksa kembali basil pemecahan masalah, subjek AP 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terbadap 

proses dan basil berpikirnya. Subjek AP menyadari proses dan basil berpikirnya 

dalam membangun rencana saat memeriksa kembali basil pemecahan masalah. 

Kesadaran ini ditunjukkan AP melalui kegiatan memikirkan cara mengecek basil 

yang diperoleb, yaitu dengan cara melakukan penghitungan ulang, jika basil yang 

diperoleb sesuai dengan yang diketahui di soal, maka disimpulkan jawabannya 

sudah benar. AP menyadari bahwa dengan cara tersebut subjek dapat meyakini 

basil perhitungan yang dilakukannya adalal1 benar. Akan tetapi AP tidak 

memikirkan kemungkinan jawaban lain yang juga memenuhi. 

Subjek AP menyadari proses dan basil berpikirnya dalam memonitor saat 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AP 

melalui kegiatan memonitor kebenaran basil yang diperoleb dengan cara 

memastikan basil yang diperolehnya memenuhi persamaan yang terdapat di soal. 

Subjek AP menyadari proses dan basil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kesadaran ini ditunjukkan AP 

melalui kegiatan memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan cara 

mensubstitusikan basil yang diperolehnya ke persamaan yang diketahui di soal. 

5. Paparan Data, Validasi Data, dan Penyimpulan Data Subjek Dengan 

Gaya Belajar Kinestetik Berjenis kelamin Laki-Laki (KL) 

a. Paparan Data 
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1) Paparan Data Pada TPM 1 

P1002 : Saya mempunyai soal. Kalau kamu memperoleh soal, apa yang 
pertama kali kamu lakukan untuk memahami masalah pada soal 
tersebut? 

KL1002: Tentu saya akan membaca soal itu, Bu. Barn kalau belum talm, 
bertanya. 

P1003 : Oh, begitu. Ini adalah lembar soalnya. Silahkan kalau kamu mau 
membacanya. 

KLI 003 : (Subjek memegang /em bar soal dengan satu tangannya. lembar 
soal diangkatnya sejajar dengan pandangannya. Subjek membaca 
soal dengan cermat tanpa bersuara. Kakinya terns bergerak 
seperti seorang yang gelisah. Tangannya memainkan pulpen yang 
dipegangnya. Cukup lama subjek membaca soal) Ini nanti harus 
dijawab ya, Bu? 

PI004 : Dipahami dulu. Jangan langsung dijawab. Kalau sudah paham 
langsung bilang, sudah, Bu, begitu. Jadi saya bisa tahu kamu 
sudah paham. 

KL1004: (Subjek melanjutkan membaca soal. Pada beberapa bagian di 
soal, subjek tampak berhenti dan mengernyitkan dahinya. 
Tampak bahwa subjek kesulitan memahami bagian tersebut. 
cukup lama subjek melakukan aktivitas membaca soal)Sudah, Bu. 
(Subjek meletakkan soal di meja) 

PI005 : Apakah kamu sudah paham soal ini? 
KL1005: Insya Allah sudah, Bu. 
P1 006 : Ok. Kamu tadi mengatakan bahwa langkah pertama yang kamu 

lakukan untuk memahami masalah pada soal ini adalah dengan 
membacanya. Setelah kamu membacanya, apakah kamu langsung 
bisapaham? 

KLI 006 : Tidak, Bu. Tadi saya membaca soal berulang-ulang sampai 
mengerti. 

PI 007 : Oh, begitu. Bisakah kamu ceritakan kern bali soal ini seperti apa 
yang kamu pahami? 

KL 1007 : Bisa, Bu. 
PI 008 : Silahkan. 
KL 1008 : T erdapat dua bilangan asli berlainan. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua 
bilangan tersebut. (Subjek membaca soal secara lengkap) 

P1009 : Ok. Apa yang diketahui di soal ini? 
KL 1009 : Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 

kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Dua kali bilangan 
pertama adalah 30. 

PIOIO : Apa yang ditanyakan di soal ini? 
KL1010: Bilangan pertama dan bilangan kedua. 
P1011 : Ok. Setelah kamu membaca soal ini, apakah kamu perlu 

mengetahui suatu konsep tertentu agar dapat menyelesaikannya? 
KL1011: Maksudnya, Bu? 
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P1012 Kamu kan sudah membaca soal IDI. Apakah untuk 
menyelesaikannya, kamu harus mengetahui konsep-konsep 
tertentu? 

KL1012: Maksudnya, seperti penjumlahan dan perkalian ya, Bu? 
PIO 13 : Ya. Konsep-konsep penjumlahan, perkalian, pembagian a tau yang 

lain yang kamu pikir perlu untuk kamu ketahui agar bisa 
menyelesaikan soal ini. 

KL1013: 0 ... Penjumlahan, Bu. 
P1014 : Selain itu, ada lagi? 
KL 1014 : Kuadrat, bilangan, kali. 
P1015 : Masih ada lagi yang lain? 
KL1015: Em ... (Subjek mencermati soal sambil memainkan pulpen dan 

menunjuk-nunjuk lembar soal.) Sudah, Bu. tidak ada lagi. 
Pl016 : Ok. Apa alasanmu mengatakan bahwa kamu harus mengetahui 

konsep penjumlahan, kuadrat, bilangan, dan kali agar dapat 
menyelesaikan soal ini? 

KL1016: Maksudnya, Bu? 
P1017 : Kamu tadi mengatakan bahwa untuk menyelesaikan soal ini, 

kamu perlu mengetahui konsep penjmnlahan, kuadrat, bilangan, 
dan kali. Apa alasanmu mengatakan bahwa itu semua adalah 
konsep yang kamu perlukan untuk menyelesaikan soal ini? 

KLI 017 : Alasannya, di soal ini kan ada kata dijumlahkan, kuadrat, 
bilangan, dan juga ada kata kali. 

P1018 : Oh, Begitu. Saya perhatikan, tadi ketika kamu membaca soal ini, 
beberapa kali kamu terhenti di beberapa tempat di soal ini. 
Mengapa begitu? 

KL1018: hehe (Subjek tersenyum kecil). Tadi saya kesulitan mengerti kata
katanya, Bu. 

P1019 : Bisa kamu sebutkan bagian mana saja yang kamu cermati? 
KL 1019 : Jika bilangan pertama dijumlallkan dengan kaudrat bilangan 

kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Yang ini juga (Subjek 
menunjuk kalimat di soal "dua kali bilangan pertama adalah 30" 
dengan menggunakan ujung pulpennya). 

P1020 : Mengapa kamu mencermati bagian-bagian itu? 
KL1020: Pas saya membaca pertama kali, saya berhenti di kata-kata itu 

karena saya tidak mengerti, Bu. Tapi, pas saya sudah baca 
berulang-ulang, saya mengerti. 

P1021 : Selanjutnya, apakah bagian itu tetap kamu cermati pada saat kamu 
sudah mengerti? 

KL1021: lya, Bu. 
P1022 : Mengapa begitu? 
KLI 022 : Ini kan yang diketahui di soal, Bu. (Subjek sambil menunjuk 

kalimat "Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Dua kali 
bilangan pertama adalah 30" dengan menggunakan ujung 
pulpennya) 

P1023 : Oh, begitu. Apakah sejauh ini kamu sudah merasa benar-benar 
memahami soal ini? 
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KLI 023 : Sepertinya sudah, Bu. Hehe (subjek tersenyum kecil) 
P1024 : Kok "sepertinya", mengapa? 

2I2 

KL1024: Saya merasa sudah paham, Bu. Tapi tidak tahu Iagi kalau masih 
ada yang beium saya pahami. 

P1025 : Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan berikutnya? 
KLl 025 : Bolehkah saya membaca sekali lagi soai ini? 
PI 026 : lya. Silahkan. 
KLI026: (Subjek kembali membaca soal dalam waktu yang tidak terlalu 

lama)Sudah, Bu. 
PI 027 : Apa yang kamu peroleh setelah kamu membaca kern bali soal ini? 
KLI027: Tidak ada, Bu. 
P1028 : Maksudnya? 
KL1028: Tidak ada yang belum saya mengerti, Bu. Yang tadi itu (hal yang 

telah dipahami subjek sebelum membaca ulang) sudah semua, 
Bu. 

Pl029 : Oh, begitu. Sejauh ini,apa saja langkah yang telah kamu ambil 
untuk memahami soal ini? 

KL1029: Membaca soalnya, terns memikirkan maksud kata-kata di soal 
sampai mengerti. 

P1030 : Bagaimana agar bisa sampai mengerti? 
KLI030: Saya membaca soal berulang-ulang, Bu. Juga mengingat-ingat 

maksud kata-katanya. 
PI03I : Seperti apa contohnya? 
KL1031: Contohnya,pas saya baca bilangan asli, saya mengingat-ingat apa 

artinya bilangan asli. 
P1032 : Oh, begitu. Apakah dengan langkah-langkah yang kamu ambil, 

kamu berhasil memahami masalah di soal ini? 
KL1032: lya, Bu. 
Pl 033 : Apakah kamu juga memikirkan cara lain selain yang telah kamu 

lakukan yang mungkin dapat digunakan untuk memahasmi soal 
ini? 

KL1033: Maksudnya, Bu? 
PI034 : Selain cara yang kamu lakukan untuk memahami soal ini, apakah 

ada cara lain? 
KL1034: Tidak ada, Bu. 
P1035 : Jadi, itu hanya satu-satunya cara untuk memal1ami soal ini? 
KL1035: iya, Bu. 
P1036 : Ok. Kamu tadi juga menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan 

soal ini, kamu perlu mengetahui penjumlahan, kuadrat, bilangan, 
dan kali. Apakah sejauh yang kamu pahami tentang soal ini, 
konsep-konsep tersebut sesuai untuk digunakan menyelesaikan 
soal ini? 

KLl 036 : Em .... (Subjek mencermati soal dengan tang an memainkan pulpen 
ke kiri dan ke kanan) Iya, Bu. Sesuai. 

P1037 : Mengapa kamu mengatakan bahwa sudah sesuai? 
KL1037: Di soal ini ada kata dijumlahkan, berarti saya hams tahu 

penjumlahan. Terns, ada kata kuadrat, bilangan, juga kali. Jadi 
sudah sesuai, Bu. 
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PI038 : Oh, begitu. Apakah di soal tersebut ada informasi penting yang 
pelu kamu ingat agar kamu dapat menyelesaikan soal ini dengan 
baik? 

KLI038: Ada, Bu. 
Pl039 : Informasi apa saja? 
KLI039: Jumlahnya, hasil kalinya. 
P1040 : Bisakah kamujelaskan lebih rinci apa yang kamu maksudkan? 
KLI 040 : Bisa, Bu. Informasi yang penting adalah jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua , maka menghasilkan 
96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. 

P104I : Mengapa informasi itu kamu anggap penting? 
KL I 04I : Karena itu yang diketahui di soal ini, Bu. 
Pl042 : Apakah ada informasi lain yang juga kamu anggap penting? 
KL1042: Em .... (Subjek kembali mengamati soal sambil tampak sedang 

berpikir) Ada, Bu. 
PI043 : Informasi apa itu? 
KLI 043 : Carilah kedua bilangan terse but. 
P 1044 : Men gap a itu penting? 
KLI044: Karena itu adalah yang ditanyakan di soal ini, Bu. 
P1045 : Masih ada lagikah informasi lain yang juga penting? 
KLI 045 : Tidak, Bu. 
PI 046 : Ok. Kalau sekali lagi saya minta kamu menceritakan maksud soal 

ini sesuai dengan apa yang kamu pahami, apakah kamu bisa? 
KLI047: Terdapat dua bilangan asli berlainan. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua 
bilangan tersebut. (Subjek kembali membaca soal dengan 
lengkap). 

P1048 : Kalau maksud soal ini, apakah kamu paham? 
KL1048: Iya, Bu. 
P1049 : Coba kamu sebutkan maksud soal ini! 
KL1049: Ada dua bilangan. Kalau bilangan yang pertama ditambah kuadrat 

bilangan kedua hasilnya 96. Terus, dua kali bilangan pertama 
adalah 30. Cari bilangan pertama dan bilangan kedua. 

PI 050 : Oh, begitu. Apakah apa yang kamu ungkapkan itu sudah sesuai 
dengan soal ini? 

KL1050 : Iya, Bu. 
P105I : Bagaimana kamu tahu bahwa itu sudah sesuai? 
KLI 05I : Kan kalau saya lihat ke soal, memang bettd begitu, Bu. 
PI 052 : Apa saja yang sudah betul? 
KLI052: pertama, kata-katanya. Terusjuga bilangannya, Bu. Ini 96, dan 30 

(Subjek menunjuk bilangan 96 di soal pada kalimat "jika 
bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, 
maa menghasilkan bilangan 96" dan bilangan 30 pada kalimat 
"Dua kali bilangan pertama adalah 30 "). Tidak ada yang salah. 
Jadi, sesuai dengan soal. 

P1053 : Ok. Sekarang, silahkan kamu tuliskan apa yang diketahui dan 
ditanyakan di soal ini di lembar jawab. 
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KL1053 : (Subjek mengambillembar jawab kemudian bersiap menuliskan 
sesuatu. Tidak lama kemudian subejk sudah mulai menuliskan 
kalimat-kalimat pada lembar jawab dengan sesekali berhenti 
untuk membaca bagian soal. Sepertinya subjek sedang memastika 
apakah yang ditulisnya benar ataukah salah. Beberapa kali 
subjek berhenti menu/is dan memainkan pulpen yang 
dipegangnya sambil matanya mencennati kalimat-kalimat pada 
soal. Aktivitas menu/is ini dilakukan subjek dalam waktu yang 
cukup lama). Sudah, Bu. 

P1054 : Ok. Apa yang kamu tuliskan di lembar jawab? 
KL1054 : Diketahui: Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 

bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Dua kali 
bilangan pertama adalah 30. Ditanyakan: Bilangan pertama dan 
bilangan kedua. 

P1055 : Oh, begitu. Apakah yang kamu tuliskan itu sudah lengkap ataukah 
ada yang perlu kamu tambahkan? 

KL1055 : Em ... (Subjek mengamati tulisannya di lembar jawab dengan 
sesekali mencocokkannya dengan kalimat di soal) Tidak ada yang 
lain lagi, Bu. Sudah lengkap. 

P1056 : Ok. Untuk soal ini, bagaimana kamu menyelesaikannya? 
KL1057 : Pertama saya harus mencari dua bilangan. Berapa dikali dua 

hasilnya 30. Terus, hasilnya ditambah berapa menjadi 96. Kalau 
sudah dapat, berapa dikali berapa hasilnya pas. 

PI 058 : Bisakah kamu menjelaskannya lebil1 rinci? 
KL1058 : Pertama, dicari berapa kali dua hasilnya 30. Kalau sudah dapat, 

itu adalah bilangan pertama. Terus, bilangan pertama itu ditambah 
berapa hasilnya 96. Terus, dicari berapa kali berapa yang hasilnya 
pas dengan itu, Bu. Kalau dapat, itu adalah bilangan kedua. 

P1059 : Oh, begitu. Selain cara itu, apakah ada cara lainnya? 
KL1059: Tidak ada, Bu. 
P1060 : Jadi, hanya itu cara satu-satunya untuk menyelesaikan soal ini? 
KL 1060 : Iya, Bu. 
P1061 : Kamu tadi mengatakan bahwa kamu akan mencari bilangan 

pertama dulu, setelah itu bilangan kedua. Apa alasanmu mencari 
bilangan pertama dulu kemudian bilangan kedua? 

KL1061: Yang lebih mudah dicari bilangan pertama, Bu. 
P1062 : Kalau yang dicari bilangan kedua dulu bisakah? 
KL1062: Tidak bisa, Bu. Sulit. 
Pl063 : Mengapa kamu mengatakan begitu? 
KL1063: Ini kan kata-katanya "Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 

kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96" (Subjek 
menunjuk kalimat di soal dengan menggunakan ujungpulpennya 
dan membacanya dengan jelas) 

P1064 : Maksudnya? 
KL1064: Jadi lebih rumit mencari bilangan kedua, Bu. 
P1065 : Tetapi meskipun rumit, apakal1 masih bisa menyelesaikan soal ini 

dengan mencari dulu bilangan kedua kemudian bilangan pertama? 
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KLl 065 : Tidak bisa, Bu. Tetap harus bilangan pertama dulu, setelah itu 
bilangan kedua. 

P1066 : Kira-kira untuk menyelesaikan soa1 ini kamu perlu berapa lama? 
KL1066: 20 menit, Bu. 
Pl067 : Mengapa kamu perkirakan perlu 20 menit? 
KL1067: Ini yang lama menghitung bilangan keduanya, Bu. Kalau bilangan 

pertama bisa cepat. 
P1068 : Maksudnya? 
KL1068: Kan kalau mencari bilangan pertama cepat, Bu. Paling 5 menit 

sudah cukup. Tapi untuk bilangan kedua, mungkin perlu 15 
menitan. 

P1069 : Oh, begitu. Apakah sejauh ini, menurut kamu rencana yang kamu 
buat untuk menyelesaikan soal ini sudah tepat? 

KL1069: Iya, Bll Kan dengan cara itu saya dapat bilangan pertama dan 
bilangan keduanya. 

P1070 : Ok.Bagaimana kamu memastikan bahwa rencana yang kamu 
susun sudah sesuai dengan soal ini? 

KL1070: Kan kalau dilihat di soal ini, dua kali bilangan pertama adalah 30. 
Jadi berapa dikali dua hasilnya 30, itu adahal bilangan pertama. 
Terus, dicari bilangan kedua, Bu. Jadi, sudah sesuai dengan soal 
llll. 

Pl071 : Sekarang, silahkan kamu selesaikan soal ini. Tuliskanjawabannya 
di lembar jawab ya. 

KL1071: Iya, Bu. (Subjek bersiap menuliskan jawabannya di lembar 
jawab. Sambi/ menu/is, kakinya bergerak-gerak dan bibirnya 
komat kamit mengucapkan perkalian-perkalian yang dia lakukan. 
Subjek melakukan aktivitas menuliskan jawaban di lembar jawab 
cukup lama. Kurang lebih 20 menit) Sudah, Bu. 

P1072 : Apa yang kamu tuliskan di lembar jawab tersebut? 
KL1072: Jawaban soal ini, Bu. 
Pl 073 : Bisakah kamu sebutkan apa yang kamu tuliskan tersebut? 
KL1073: 15 kali 2 hasilnya 30. Terus, 15 ditambah 81 hasilnya 96. Terus, 9 

dikali 9 hasilnya 81. Jadi, bilangan pertama adalah 15 dan 
bilangan kedua adalah 9. 

P1074 : Oh, begitu. Tadi, pada saat kamu saya minta menuliskan jawaban 
soal ini di lembar jawab, apa yang pertama kali kamu lakukan? 

KL1074: Kan saya harus menghitung bilangan pertama, terus, bilangan 
kedua. Jadi, pertama saya pikirkan dulu, berapa dikali 2 hasilnya 
30. 

P1075 : Tolongjelaskan secara rinci bagaimana kamu memikirkannya? 
KL1075: Tadi saya hitung, kalau 10 dikali 2 baru 20, terns saya coba kalau 

15 dikali 2. Temyata hasilnya pas 30. 
P1076 : Kemudian? 
KL1076: Berarti bilangan pertama adalah 15. 
P1077 : Ok. Apakah bisa dikatakan bahwa yang pertama kali kamu 

lakukan untuk melaksanakan rencana yang kamu susun adalah 
dengan menghitung berapa dikali 2 hasilnya 30? 

KL1077: Iya, Bu. Begitu maksud saya. hehe (Subjek tersenyum kecil) 
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PI078 : Untuk bilangan kedua, bagaimana kamu mencarinya? 
KLI078: Kan bilangan pertama adalah I5. Saya hitung I5 ditambah berapa 

hasilnya 96. Saya dapatkan 15 ditambah 81 hasilnya pas 96. 
Terns, saya cari berapa kali berapa hasilnya 81. Saya dapatkan 9 
kali 9 hasilnya 8I,pas. Jadi, bilangan kedua 9. 

PI 079 : Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? 
KL 1079 : Sudah, Bu. Kan saya sudah dapat bilangan pertama dan bilangan 

kedua. 
PI080 : Apakah tidak ada kemungkinan kesalahan, misalnya saja salah 

hitung pada saat kamu mencari bilangan pertama mauptm 
bilangan kedua? 

KLI080: Insya Allah tidak ada, Bu. 
PI08I : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa tidak ada kesalahan? 
KLI08I: Karena setelah saya hitung memang benar 15 kali 2 = 30, terns I5 

+ 8I = 96, dan 9 kali 9 = 81. Jadi, tidak ada yang salah, Bu. 
Pl082 : Oh, begitu. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan 

rencana yang kamu buat? 
KLI082: Sudah, Bu. 
PI083 : Apa alasan kamu mengatakan bahwa itu sudah sesuai? 
KLI083: Kan saya mencari dulu bilangan pertama, sudah dapat. Tents, 

saya cari bilangan kedua. Sudah dapat juga, Bu. 
PI 084 : Ok. Setelah kamu peroleh bilangan pertama adalah I5 dan 

bilangan kedua adalah 9, bagaimana cara memastikan bahwa 
jawaban itu sudah benar? 

KLI084: Saya hitung ulang, Bu. Kalau hasilnya tetap sama, berartijawaban 
saya sudah benar. 

P1085 : Bagaimana kamu memantau kebenaran hasil yang kamu peroleh? 
KLI085: Saya berhati-hati menghitung, Bu. Menurut saya, kalau saya benar 

pas menghitungnya, hasinya juga akan benar. 
PI 086 : Apakah tadi kamu juga mengecek apakah jawaban yang kamu 

peroleh sudah benar? 
KLI 086 : Iya, Bu. Itu wajib. 
PI087 : Coba ceritakan apa yang kamu lakukan untuk mengecek 

kebenaranjawaban yang kamu peroleh! 
KLI087: Saya hitung ulang, I5 kali 2 hasilnya 30, 15 ditambah 8I hasilnya 

96, dan 9 kali 9 hasilnya 8I. Pas, tetap sama dengan hitungan 
saya yang tadi. Jadi, jawabannya sudah benar. 

PI088 : Ok. Apakah sejauh ini kamu sudah benar-benar yakin dengan 
pemahaman masalah pada soal ini? 

KLI088: Iya, Bu. 
PI 089 : Apakah kamu perlu membaca kembali soal untuk memastikan 

pemahamanmu? 
KLl 089 : Tidak, Bu. Sudah cukup. 
Pl090 : Jadi, sudah yakin betul, begitu? 
KLI090: Betul, Bu. hehe (Subjek tersenyum kecil) 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



217 

Dari data yang dituliskan di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dimaksud adalah tahap pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 

peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

kinestetik betjenis kelamin laki-laki (KL) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 tersebut. 

Tahap memahami masalalt. Pada saat memahami masalah, KL melakukan 

hal-hal berikut ini. KL menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya 

untuk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut (KL1002). Jika KL 

belum dapat memahami soal, maka KL akan mengulangi membaca soal sampai 

paham (KL1025). KL membaca soal dengan terns menerus menggerakkan 

kakinya seraya tangannya memainkan pulpen yang dipegangnya (KL1003). KL 

menyadari bahwa dengan membaca soal subjek dapat mengetahui isi soal tersebut 

(KL1002). Setelah membaca soal berulang-ulang, KL dapat menyebutkan bagian 

yang diketahui dan yang ditanyakan di soal dengan baik (KL1009, KL1010). 

Selain itu, KL juga dapat mengungkapkan isi soal dengan menggunakan 

bahasanya sendiri (KL1049). KL berpikir bahwa konsep prasyarat yang 

diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalal1 konsep penjumlahan, konsep 

kuadrat, konsep bilangan, dan konsep perkalian (KL1013, KL1014). KL 

menyadari bahwa dengan menggunakan konsep tersebut subjek dapat 

menyelesaikan soal (KL1017). KL dapat menyebutkan kalimat yang danggapnya 

penting untuk dicennati (KL1019). KL menyadari bahwa kalimat bagian yang 

diketahui dan yang ditanyakan adalah penting untuk dicennati (KL1022). KL 
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dapat menyebutkan dengan lengkap bagian yang diketahui dan yang ditanyakan di 

soal (KL1022, KL1042, KL1053). KL melakukan pemantauan terhadap langkah

langkah yang diambilnya untuk memahami soal (KL1029, KL1030, KL1031, 

KL1032) dengan cara memastikan bahwa langkah yang telah dilakukannya 

menjadikan subjek memahami soal tersebut. KL juga memantau kesesuaian 

konsep prasyarat yang akan digunakan untuk memecahkan masalah di soal 

tersebut (KL1037) dengan cara memastikan bahwa konsep yang dipikirkannya 

telash sesuai dengan kalimat di soal. Adaplm informasi penting yang ada di soal 

tersebut (KL1039, KL1040) dipantau KL dengan cara memastikan bahwa seluruh 

informasi penting yang ada di soal, yaitu yang diketahui dan yang ditanyakan di 

soal, telah diingatnya. Akan tetapi KL tidak memikirkan cara lain selain yang 

digunakan subjek untuk memahami soal (KL1034, KL1035). KL melakukan 

pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya berdasarkan apa 

yang dipal1aminya dengan cara mencocokkan kata-kata dan bilangan yang 

disebutkannya dengan soal (KL1051, KL1052). KL juga melakukan pemeriksaan 

terhadap kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam 

memecahkan masalah juga dengan cara mencocokkan dengan kalimat-kalimat di 

soal (KLl 037). Akan tetapi KL tidak memeriksa kemungkinan memahami 

masalah dengan cara yang lain (KLl 034, KLl 035). 

Taltap membuat rencana pemecahan masalalt. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, KL melakukan hal-hal berikut ini. KL memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghitung 

bilangan pertama terlebih dahulu kemudian hasilnya digunakan untuk mencari 

bilangan kedua (KL1057, KL1058). KL menyadari bahwa dengan menggunakan 
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umtan langkah tersebut subjek dapat menentukan bilangan pertama dan bilangan 

kedua (KLI 058). KL memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk 

memecahkan masalah (KL 1066) yaitu 20 menit. KL tidak memikirkan 

kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah yang terdapat di soal 

(KL1059, KL1060). KL melakukan pemantauan terhadap rencana alur pemecahan 

masalah (KL1061, KL1062, KL1063, KL1064) dengan cara memastikan bahwa 

alur yang dipilihnya dapat digunakan untuk memperoleh bilangan pertama dan 

bilangan kedua. Selain itu, KL juga melakukan pemantauan terhadap ketepatan 

rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah (KL1069) dengan cara 

memastikan bahwa alur tersebut adalah yang paling mudah dilakukan dengan 

membandingkan jika dicari bilangan kedua terlebih dahulu kemudian bilangan 

pertama. KL memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan cara 

mengecek kesesuaiannya dengan yang diketahui di soal (KL1070). KL memeriksa 

kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara 

memetakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan umtan langkal1 yang telah 

ditetapkan pada alur pemecahan masalah (KLI 067, KLI 068). 

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, KL melakukan hal-hal berikut. KL 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara menentukan bilangan yang dikali 

2 hasilnya 30 (KL1074, KL1075). KL menyadari bahwa dengan langkah tersebut 

subjek dapat memperoleh bilangan pertama yang kemudian dapat digunakan 

untuk mencari bilangan kedua (KL1074, KL1075). KL memikirkan cara yang 

digunakannya untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu hanya 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



220 

dengan cara menghitung bilangan pertama kemudian digunakan untuk 

menentukan bilangan kedua (KL1075, KL1076, KL1078). Selama melaksanakan 

rencana yang disusunnya, KL selalu menggerak-gerakkan kakinya serta 

memainkan pulpen yang ada di tangannya (KL1071). KL melaksanakan rencana 

pemecahan masalah yang telah dibuatnya, yaitu dengan menghitung 15 x 2 = 30, 

sehingga diperoleh bilangan pertama 15. Selanjutnya 15 + 81 = 96, padahal 9 x 9 

= 81, kemudian menyimpulkan bahwa bilangan kedua adalah 9 (KL1075, 

KL1076). KL melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana pemecahan 

masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara memastikan yang pertama dicari 

adalal1 bilangan pertama kemudian bilangan kedua (KL1079). KL melakukan 

pemantauan terhadap perhitungan yang dilakukannya dengan cara mengulangi 

perhitungan yang dilakukan (KL1081). KL juga memeriksa kesesuaian apa yang 

dilaksanakan dengan rencana yang telah dibuatnya (KL1082, KL1083) dengan 

cara mengecek apakah telah diperoleh bilangan pertama maupun bilangan kedua. 

Tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Pada langkah 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, KL melakukan hal-hal sebagai 

berikut. KL memikirkan cara mengecek hasil yang diperoleh, yaitu dengan cara 

melakukan penghitungan ulang, jika hasilnya tetap sama, maka disimpulkan 

jawabannya benar (KL1084). KL menyadari bahwa dengan begitu subjek dapat 

menjadi yakin akan kebenaran hasil yang diperolehnya (KL1084). KL memonitor 

kebenaran hasil yang diperoleh dengan cara berhati-hati dalam menghitung, 

karena jika perhitungannya benar, maka hasilnya juga benar (KL1085). KL juga 

memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya (KL1086, KL1087) dengan 
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cara mencocokkan hasil yang diperolehnya dengan basil perhitungan ulang yang 

dilakukannya. 

2) Paparan Data Pada TPM 2 

P2003 : Ok. Lembar yang saya pegang ini adalah lembar soal. Kalau kamu 
saya berikan soal, apa langkah pertama yang kamu ambil untuk 
memahami soal tersebut? 

KL2003 : Membacanya, Bu. 
P2004 : Apakah dengan membaca kamu bisa memahami soal dengan 

baik? 
KL2004: Tidak, Bu. 
P2005 : Terus? 
KL2005 : Membaca soal itu biar saya tahu isi soalnya. Terus, kalau mau 

paham, biasanya saya hams membaca lagi. Kadang juga bertanya 
ke ternan. 

P2006 : Oh, begitu. Biasanya, apakah dengan begitu, kamu bisa 
memahami soal dengan baik? 

KL2006: hehe (Subjek tersenyum kecil) Kadang bisa paham kadang tidak, 
Bu. Kalau soalnya mudah, saya bisa paham. Kalau soalnya sulit, 
terus ternan-ternan juga tidak bisa, biasanya saya juga tidak 
paham. 

P2007 : Baiklah. Silahkan, ini adalah lembar soal yang saya maksud. 
(Peneliti menyodorkan lembar soal ke hadapan subjek). 

KL2007: Ini dibaca ya, Bu? 
P2008 : Silahkan kalau mau dibaca. 
KL2008 : (Subjek mengambil lembar soal dengan tangan kanannya. kertas 

soal ditegakkan sejajar dengan pandangan matanya. Sejenak, 
subjek mengernyitkan dahinya seakan teringat sesuatu) Ini soal 
yang waktu itu ya, Bu? 

P2009 : Bukan yang waktu itu. Akan tetapi soal ini setipe dengan yang 
waktu itu. Kamu masih ingat ya soal yang waktu itu? 

KL2009 : Masih ingat sedikit, Bu. (Subjek melanjutkan membaca soal tanpa 
bersuara. Kakinya bergerak-gerak ke atas ke bawah membentuk 
irama hentakan ke lantai. Tangan kirinya memainkan pulpen 
yang dipegangnya ke kiri dan ke kanan. Sesekali subjek 
mengernyitkan dahi sambil mengetuk-ngetukkan pulpen ke 
/em bar soal. Cukup lama subjek membaca soal) Sudah, Bu. 

P20 10 : Ok. Ini maksudnya kamu sudah selesai membaca soal ataukah 
sudah pal1am? 

KL20 10 : Sudah selesai membaca soal, Bu. 
P20 11 : Akan tetapi, apakah kamu sudah paham soal ini? 
KL20 11 : Sedikit, Bu. 
P20 12 : Apa yang kamu lakukan selanjutnya pada saat kamu bel urn 

memal1ami soal ini? 
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KL2013: Iya, Bu. 
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KL2014: (Subjek kembali membaca soal dalam hati. Tidak terlalu lama 
kemudian, subjek meletakkan lembar soal yang dipengangnya) 
Sudah, Bu. 

P2015 : Apakah kamu sudah dapat mengerti maksud soal ini? 
KL2015: Insya Allah, Bu. 
P20 16 : Ok. Apakah kamu hams mengerti konsep tertentu untuk dapat 

menyelesaikan soal ini? 
KL2016: Pasti saya hams bisa mengalikan dan menjumlah, Bu. 
P20 17 : Mengapa begitu? 
KL2017: Ini kan ada "tiga kali bilangan pertama", berarti saya hams bisa 

mengalikan. Terus ada juga "bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua", berarti saya hams bisa 
menjumlah. 

P20 18 : Oh, begitu. Apakah dengan menguasai perkalian dan 
penjumlahan, kamu sudah dapat menyelesaikan soal ini dengan 
baik? 

KL2018: Em ... (Subjek bergumam. Sepertinya dia sedang berpikir. Sesekali 
subjek menunjuk kata-kata di soal dengan menggunakan ujung 
pulpennya. Agak lama subjek terdiam seperti ini) Tidak, Bu. Ada 
lagi yang saya harus bisa. 

P2019 : Apa itu? 
KL2019: Sayajuga harus tahu bilangan asli dan kuadrat, Bu. 
P2020 : Mengapa begitu? 
KL2020: Di sini (di soal) ada bilangan asli dan kuadrat. Jadi saya juga 

harus tahu bilangan asli dan kuadrat. 
P2021 : Ok. Jadi, kamu merasa bahwa kamu hams menguasai perkalian, 

penjumlahan, bilangan asli, dan kuadrat agar dapat menyelesaikan 
soal ini dengan baik, begitukah? 

KL2021 : Iya, Bu. 
P2022 : Apakah konsep-konsep yang kamu sebutkan itu sudah sesuai 

dengan soal ini? 
KL2022 : lnsya Allah sudah, Bu. 
P2023 : Bagaimana kamu bisa mengatakan begitu? 
KL2023: Kan, kalau dilihat di soal, ada bilangan asli, tiga kali, terns 

dijumlahkan,dan kuadrat, Bu. 
P2024 : Jadi? 
KL2024: Jadi, bilangan asli, perkalian, penjumlahan, dan kuadrat sudah 

sesuai dengan soal ini. 
P2025 : Oh, begitu. Apakah pada saat kamu tadi membaca soal ini, ada 

bagian yang kamu cermati? 
KL2025 : iya, Bu. 
P2026 : Bagian mana saja itu? 
KL2026 : Yang ini dan yang ini, Bu. (Subjek menggunakan ujung pulpennya 

untuk membuat garis bawa pada kalimat "Tiga kali bilangan 
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pertama adalah 30" dan kalimat "Bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 
74") 

P2027 : Apakah ada yang lain selain kalimat itu? 
KL2028 : Ini, Bu. (Subjek kembali menggarisbawahi kalimat "Terdapat dua 

bilangan asli berlainan ") ini juga, Bu (Subjek menggarisbawahi 
kalimat "Carilah kedua bilangan tersebut") 

P2029 : Ok. Berarti kamu memperhatikan/mencennati seluruh kalimat di 
soal ini, begitukah? 

KL2029 : Hebe (Subjek tersenyum kecil) Iya, Bu. 
P2030 : Mengapa kamu mencermati kalimat-kalimat yang kamu tunjuk 

tadi? Tolongjelaskan dengan rinci ya. 
KL2030: Di sini (di soal), pasti ada yang diketahui dan yang ditanyakan. 

"Terdapat dua bilangan asli berlainan", berarti ini diketahui. 
"Tiga kali bilangan pertama adalah 30", ini yang diketahui. 
"Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, 
maka menghasilkan bilangan 74", ini yang diketahui. Carilah 
kedua bilangan tersebut, ini yang ditanyakan. 

P2031 : Apakah dengan begitu, seluruh kalimat di soal ini penting untuk 
kamu ingat agar kamu dapat menyelesaikan soal ini dengan baik? 

KL2031 : Tidak, Bu. yang penting, saya ingat kalau yang dicari dua 
bilangan dan yang diketahui itu, Bu. 

P2032 : Oh, begitu. Apakah sejauh ini langkah yang kamu ambil untuk 
memahami soal sudah menghasilkan pemahaman yang kamu 
. gink ? m an. 

KL2032 : Iya, Bu. 
P2033 : Bagaimana kamu bisa mengatakan iya? 
KL2033 : Kan pas saya membaca soal, saya bisa tahu isi soal. Terns, saya 

jadi bisa tahu apa yang dicari dan yang diketahui di soal itu. 
P2034 : Jadi, apakah dengan begitu, kamu sudah paham dengan baik soal 

ini? 
KL2034: Insya Allah, Bu. 
P2035 : Berarti, apakah kamu bisa mengungkapkan soal ini sesuai dengan 

pemahamanmu? 
KL2036: Terdapat dua bilangan asli berlainan. Tiga kali bilangan pertama 

adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua 
bilangan tersebut. (Subjek membaca setiap kalimat di soal) 

P2037 : Kalau saya tanyakan maksud soal ini, apakah kamu bisa 
menjelaskannya? 

KL2038: Maksudnya, ada dua bilangan. Kalau yang pertama dikali tiga 
hasilnya 30. Terns, yang pertama dijumlah dengan kuadrat yang 
kedua, menghasilkan 74. Cari kedua bilangan itu. 

P2039 : Ok. Sepertinya kamu sudah paham benar soal ini ya. 
KL2039 : Kan ini soalnya mirip yang kapan hari itu, Bu. Saya masih ingat 

sedikit caranya. 
P2040 : Oh, begih1. Bagaimana kamu bisa yakin apa yang kamu 

ungkapkan tentang maksud soal ini sudah sesuai dengan soal ? 
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KL2040 : Kan kalau dilihat di soal, memang begitu maksud soalnya, Bu. 
P2041 : Begitu, bagaimana kamu memeriksa bahwa apa yang kamu 

ungkapkan itu sudah benar? 
KL2041 : Dilihat lagi di soal. Kalan kata-kata dan angkanya sudah sama, 

berarti sudah benar. 
P2042 : Oh, begitu. Kamu tadi menyebutkan bahwa kamu harus 

menguasai konsep perkalian, penjumlahan, bilangan asli, dan 
kuadrat. Bagaimana kamu memeriksa apakah konsep tersebut 
sesuai untuk menyelesaikan masalah ini? 

KL2042: Dilihat ke soalnya, Bu. Ini kan ada "tiga kali bilangan pertama", 
berarti saya harus tahu perkalian. Terns, "bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua", berarti 
penjumlahan dan kuadrat. Juga "Terdapat dna bilangan asli 
berlainan", berarti harus tahu bilangan asli. Jadi sudah benar. 

P2043 : Dengan demikian, kamu sudah yakin bahwa dengan menguasai 
konsep-konsep tersebut, kamu dapat menyelesaikan soal ini 
dengan baik? 

KL2043: lya, Bu. 
P2044 : Ok. Kamu sudah memahami soa1 ini melalui cara yang kamu 

lakukan tadi. Apakah ada kemungkinan cara lain untuk 
memahami soal ini? 

KL2044 : Tidak tahu, Bu. 
P2045 : Jadi, kamu tidak terpikir cara lain selain cara yang kamu lakukan 

itu? 
KL2045 : Iya, Bu. Hanya ini cara yang saya tahu. 
P2046 : Selanjutnya, setelah kamu memahami soal ini, bagaimana 

langkah-langkah menyelesaikan soal ini? 
KL2046 : Pertama, dihitung dulu bilangan pertamanya berapa, terus, 

dihitung bilangan keduanya. 
P2047 : Secara lebih rinci, bagaimana kamu mencari bilangan pertama dan 

kedua? 
KL2047: Em ... (Subjek tampak berpikir sebelum menjawab soal. Kembali 

subjek mencermati soal. Sesekali subjek menunjuk kata-kata 
tertentu di soal dengan menggunakan ujung pulpennya, sambil 
mengernyitkan dahinya. Cukup lama subjek terdiam seperti ini) 
Kalan bilangan pertama, bisa dihitung dengan mencari bilangan 
yang dikalikan 3 hasilnya 30. Kalan bilangan kedua, dihitung 
dengan cara mencari bilangan yang ditambah bilangan pertama 
hasilnya 74, terns dicari berapa kali berapa hasilnya itu. 

P2048 : Oh, begitu. Untuk melakukan itu semua, kira-kira kamu perlu 
waktu berapa lama? 

KL2049 : 25 menit. 
P2050 : Tadi kamu katakan bahwa kamu akan mencari bilangan pertama 

kemudian mencari bilangan kedua. Apakah hanya cara itu yang 
dapat digunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

KL2050 : Hanya cara itu yang saya tahu, Bu. 
P2051 : Misalnya, kalau mencari bilangan kedua dulu kemudian bilangan 

pertama, apakah itu mtmgkin? 
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KL2051: Em ... (Subjek berpikir sejenak) Saya tidak tahu, Bu. Mungkin 
bisa. Tapi saya tidak tahu caranya. Sepertinya sulit. 

P2052 : Apakah kamu sempat memikirkan cara lain untuk menyelesaikan 
soal ini selain cara yang kamu sebutkan tadi? 

KL2052 : Tidak, Bu. Saya hanya memikirkan cara yang tadi saja. 
P2053 : Ok. Apa alasanmu memilih menghitung bilangan pertama terlebih 

dahulu kemudian bilangan kedua? 
KL2053: Paling mudah mencari bilangan pertama, Bu. Kalau bisa didapat 

bilangan yang dikali 3 hasilnya 30, berarti saya telah dapat 
bilangan pertama. Tapi kalau bilangan kedua, agak rumit. 

P2054 : Apakah kamu tidak melewatkan sesuatu pun pada langkah-
langkah yang telah kamu tentukan? 

KL2054 : Tidak, Bu. 
P2055 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa tidak ada yang terlewat? 
KL2055 : Karena saya bisa mencari bilangan yang ditanyakan. 
P2056 : Oh, begitu. Apakah dengan begitu kamu dapat menyelesaikan 

soal ini dengan baik? 
KL2056 : Kan bisa didapat bilangan pertama dan kedua, berarti selesai, Bu. 
P2057 : Apakah dengan begitu dapat dikatakan bahwa cara yang kamu 

pilih itu adalah yang paling cepat dan tepat untuk menyelesaikan 
soal ini? 

KL2057 : Iya, Bu. 
P2058 : Apa alasanmu? 
KL2058: Cara yang saya katakan tadi sudah paling mudah, Bu. Bisa 

didapat bilangan pertama dan keduanya. 
P2059 : Jadi? 
KL2059: Jadi, cara itu adalah cara yang paling cepat dan tepat, menurut 

saya, Bu. 
P2060 : Apakah cara yang kamu sebutkan itu sudah sesuai dengan soal 

ini? 
KL2060 : Iya, Bu. Sesuai. 
P2061 : Bagaimana kamu memeriksa bahwa itu sudah sesuai? 
KL2061: Saya lihat apa yang ditanya di soal, Bu. Ini yang ditanyakan 

adalah bilangan pertama dan kedua. Dengan cara tadi juga bisa 
didapat bilangan pertama dan kedua, Bu. Jadi, sudah sesuai. 

P2062 : Kamu tadijuga mengatakan bahwa kira-kira kamu perlu 25 menit 
untuk menyelesaikan soal ini. Apakah dengan waktu itu kamu 
dapat menyelesaikan soal ini dengan baik? 

KL2062 : Insya Allah, Bu. 
P2063 : Apa alasanmu? 
KL2063 : Untuk bilangan pertama, saya mungkin bisa agak cepat. 

Sepertinya 5 menit, bisa. Tapi untuk bilangan kedua, saya perlu 
lama. Paling 20 menit. Jadi, kalau ada waktu 25 menit, saya 
mungkin bisa menjawab soal ini, Bu. 

P2064 : Oh, begitu. Kamu kan sudah menyusun rencana langkah-langkah 
meyelesaikan soal ini. Apa langkah pertama yang kamu lakukan 
pada saat melaksanakan rencana tersebut? 
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KL2064: Pertama, saya akan tulis 3 kali bilangan pertama = 30, terns 
dihittmg. 

P2065 : Ok. Kalau begitu, silahkan kamu selesaikan soal ini. Tulis 
jawabanmu di lembar jawab. 

KL2065 : (Subjek mulai menjawab soal. Sepertinya subjek sudah yakin 
dengan langkah-langkah yang telah disusunnya. lni terlihat dart 
mantapnya subjek menu/is di lembar jawab. Beberapa kali 
tampak subjek mengernyitkan dahi dan mengetuk-ngetuk ujung 
pulpen ke lembar soal untuk kemudian menuliskan sesuatu di 
lembar jawab. Subjek agak lama mengerjakan soal. Sekitar 20 
menit) Sudah, Bu. 

P2066 : Apa yang kamu tulis di lembar jawab? 
KL2066 : Yang diketahui, ditanya, dan jawabannya, Bu. 
P2067 : Bisa kamu sebutkan dengan jelas masing-masing bagian tersebut? 
KL2068 : Diketahui Jika bilangan pertama dijwnlahkan dengan kuadrat 

bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Tiga kali 
bilangan pertama adalah 30. Ditanyakan bilangan pertama dan 
bilangan kedua. Terns, dihitung, Bu. 

P2069 : Bagaimana kamu menghitungnya? 
KL2069: 10 x 3 = 30, terns, 10 + 64 = 74, terns, 64 = 82

. Jadi bilangan 
pertama = 10 dan bilangan kedua = 8. 

P2070 : Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang 
kamu sebutkan tadi? 

KL2070 : Sesuai, Bu. 
P2071 : Apa alasanmu? 
KL2071: Kan dihitung bilangan pertama, terns bilangan kedua. 
P2072 : Bagaimana kamu mengecek bahwa yang kamu lakukan itu sudah 

sesuai dengan rencana yang kamu susun? 
KL2072 : Kalau saya bisa dapat bilangan pertama dan kedua, berarti sudah 

sesuai, Bu. Terns, yang saya hitung bilangan pertama dulu, tents 
bilangan kedua. 

P2073 : Apakah pada saat kamu menghitung tadi, ada kesalahan 
perhitungan? 

KL2073 : Tidak ada, Bu. 
P2074 : Bagaimana kamu bisa mengatakan begitu? 
KL2074: Tadi saya menghitungnya berkali-kali. Saya juga hati-hati. Jadi, 

sudah benar. 
P2075 : Ok. Kamu telah mendapatkan bilangan pertama 10 dan bilangan 

kedua 8. Apakah kamu tadi memikirkan bagaimana mengecek 
kebenaranjawaban yang kamu peroleh? 

KL2075 : lya, Bu. 
P2076 : Bagaimana cara mengecek kebenaranjawabamnu? 
KL2076: Kalau Saya hitung lagi dan hasilnya sama, berarti jawabannya 

sudah benar, Bu. Kalau masih ada yang berbeda, berarti masih 
ada yang salah. 

P2077 : Oh, begitu. Dan unttlk hasil yang sudah kamu peroleh, bagaimana 
kebenarannya? 

KL2077 : Sudah benar, Bu. 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



227 

P2078 : Apa alasanmu mengatakan demikian? 
KL2078 : Tadi saya sudah menghitung lagi. Hasilnya sama, Bu. Bilangan 

pertama 10 dan bilangan kedua 8. 
P2079 : Ok. Jadi, kamu tadi sudah mengecek kebenaranjawabanmu? 
KL2079 : Iya, Bu. Sudah. 
P2080 : Adakah cara lain untuk mengetahui bahwa jawabanmu sudah 

benar atau belum? 
KL2080 : Tidak ada, Bu. Hanya cara itu yang saya tahu. 
P2081 : Baiklah. Apakah kamu sudah yakin dengan semua yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 
KL2081: Iya, Bu. 
P2082 : Mengapa bisa yakin? 
KL2082 : Karena saya sudah mendapatkan bilangan pertama dan bilangan 

kedua, Bu. 
P2083 : Ok. Apakah kamu perlu membaca soal ini sekali lagi untuk 

memastikan pemahamanmu? 
KL2083 : Tidak, Bu. Sudah cukup. 

Dari data yang dituliskan di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dimaksud adalah tahap pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 

peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

kinestetik berjenis kelamin laki-laki (KL) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 2 tersebut. 

Tahap memahami masalah. Pada saat memal1ami masalah, KL melakukan 

hal-hal berikut ini. KL menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya 

untuk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut (KL2003). KL 

menyadari bahwa dengan membaca soal subjek dapat mengetahui isi soal 

(KL2005). Jika KL belum dapat memahami soal, maka KL akan mengulangi 

membaca soal sampai paham (KL2005, KL2012). KL membaca soal dengan terns 

menerus menggerakkan kakinya seraya tangannya memainkan pulpen yang 

dipegangnya ke kiri-kanan, sekali-kali subjek mengetuk-ngetukkan pulpen ke 
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lembar soal (KL2009). Setelah membaca soal berulang-ulang, KL dapat 

menyebutkan bagian yang diketahui dan yang ditanyakan di soal dengan baik 

(KL2030, KL2068). Selain itu, KL juga dapat mengungkapkan isi soal dengan 

menggunakan bahasanya sendiri (KL2038). KL berpikir bahwa konsep prasyarat 

yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep perkalian dan 

penjumlal1an, konsep kuadrat, dan konsep bilangan asli (KL2016, KL2017, 

KL2019, KL2020). KL menyadari bahwa dengan menggunakan konsep-konsep 

tersebut subjek dapat menyelesaikan soal (KL2016, KL2017, KL2019, KL2020). 

KL dapat menyebutkan kalimat yang danggapnya penting untuk dicermati 

(KL2026, KL2028). KL menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan 

yang ditanyakan adalah penting untuk dicermati (KL2030). KL dapat 

menyebutkan dengan lengkap bagian yang diketahui dan yang ditanyakan di soal 

(KL2030). KL melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang 

diambilnya untuk memahami soal (KL2033) dengan cara memastikan langkah 

yang telah dilakukannya menjadikan subjek mengetahui apa isi (yang diketahui 

dan yang ditanyakan) soal tersebut. KL juga memantau kesesuaian konsep 

prasyarat yang akan digtmakan untuk memecallkan masalah di soal tersebut 

(KL2023, KL2024), dengan cara memastikan konsep yang dipikirkannya sesuai 

dengan kalimat di soal. Adapun informasi penting yang ada di soal tersebut 

(KL2031) dipantau KL dengan cara memastikan bal1wa subjek telah mengingat 

apa yang diketahui dan yang ditanyakan di soal. Akan tetapi KL tidak memikirkan 

cara lain selain yang digunakan subjek untuk memahami soal (KL2044, KL2045). 

KL melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya 

berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara mencocokkan kata-kata dan 
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bilangan yang disebutkannya dengan soal (KL2040, KL2041 ). KL Juga 

melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian konsep prasyarat yang akan 

digunakannya dalam memecahkan masalah juga dengan cara mencocokkan 

dengan kalimat-kalimat di soal (KL2042). Akan tetapi KL tidak memeriksa 

kemungkinan memahami masalah dengan cara yang lain (KL2044). 

Tahap memhuat rencana pemecahan masalah. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, KL melakukan hal-hal berikut ini. KL memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghitung 

bilangan pertama terlebih dahulu kemudian mencari bilangan kedua (KL2046, 

KL2047). KL menyadari bahwa dengan begitu subjek dapat memperoleh bilangan 

pertama dan bilangan kedua yang dicari (KL2046, KL2047). KL memperkirakan 

waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah (KL2049) yaitu 25 menit. 

KL tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah yang 

terdapat di soal (KL2050, KL2052). KL melakukan pemantauan terhadap rencana 

alur pemecahan masalah (KL2053, KL2055, KL2056, KL2058) dengan cara 

memastikan bahwa melalui alur tersebut subjek dapat memperoleh bilangan 

pertama dan bilangan kedua. Selain itu, KL juga melakukan pemantauan terhadap 

ketepatan rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah (KL2058) dengan 

cara memastikan alur yang ditentukannya adalah alur yang paling mudah 

dilakukan dan menghasilkan diperolehnya bilangan pertama dan kedua. KL 

memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan cara mengecek 

kesesuaiannya dengan yang ditanyakan di soal (KL2061 ). KL memeriksa 

kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara 
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memetakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah 

ditetapkan pada alur pemecahan masalah (KL2063). 

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, KL melakukan hal-hal berikut. KL 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara menentukan bilangan yang dikali 

3 hasilnya 30 (KL2064). KL menyadari dengan begitu subjek telah memperoleh 

bilangan pertama yang dapat digunakannya untuk mencari bilangan kedua 

(KL2064). KL memikirkan cara yang digunakannya untuk melaksanakan rencana 

pemecahan masalah, yaitu hanya dengan cara menghitung bilangan pertama 

kemudian digunakan untuk menentukan bilangan kedua (KL2047). Selama 

melaksanakan rencana yang disusunnya, KL sesekali memainkan pu.lpen yang ada 

di tangannya (KL2065). KL melaksanakan rencana pemecahan masalah yang 

telah dibuatnya, yaitu dengan menghitung 10 x 3 = 30, sehingga diperoleh 

bilangan pertama 10. Selanjutnya 10 + 64 = 74, padahal 64 = 82
, kemudian 

menyimpu.lkan bahwa bilangan kedua adalah 8 (KL2069). KL melakukan 

peninjauan terhadap pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, 

yakni dengan cara memastikan yang pertama dicari adalah bilangan pertama 

kemudian bilangan kedua (KL2071 ). KL melakukan pemantauan terhadap 

perhitungan yang dilakukannya dengan cara mengulangi perhitungan yang 

dilakukan (KL2074). KL juga memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan 

dengan rencana yang telah dibuatnya (KL2072) mengecek bahwa telah diperoleh 

bilangan pertama yang kemudian digunakannya untuk memperoleh bilangan 

kedua. 
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Tahap memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Pada langkah 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah, KL melakukan hal-hal sebagai 

berikut. KL memikirkan cara mengecek basil yang diperoleh, yaitu dengan cara 

melakukan penghitungan ulang, jika hasilnya tetap sama, maka disimpulkan 

jawabannya benar (KL2076). KL menyadari bahwa dengan melakukan hal itu 

subjek dapat meyakini kebenaran jawaban yang diperolehnya (KL2077). KL 

memonitor kebenaran basil yang diperoleh dengan cara melakukan penghitungan 

ulang, karena jika perhitungannya benar, maka hasilnya juga benar (KL2077). KL 

juga memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya (KL2078) dengan cara 

membandingkan basil yang diperoleh dengan basil penghitungan ulang, jika 

hasilnya sama, maka disimpulkan jawabannya benar. 

b. Validasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh pada TPM 1 dan TPM 2, maka dapat 

dilihat konsistensi aktivitas yang dilakukan KL dalam memecahkan masalah. 

Adapun data aktivitas-aktivitas yang dilakukan KL tersebut ditampilkan pada 

tabel4.8 berikut ini. Pada tabel tersebut juga dituliskan pengelompokan aktivitas 

metakognisi yang dilakukan oleh KL berdasarkan indikator metakognisi dalam 

memecahkan masalah yang telah disajikan di tabel3.5. 

Langkah 
Pemecahan 

Masalah 
Memahami 
masalah (M) 

Tabel4.8 Perbandingan Data Subjek KL 
Pada TPM 1 dan TPM 2 

Data Pada TPM 1 Data Pada TPM 2 

(MB1) (MBl) 

KL menyebutkan bahwa KL menyebutkan 
langkah pertama yang bahwa langkah 

Konsistensi 
Data 

Konsisten 
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dilakukannya ootuk pertama yang 
memahami soal adalah dilakukannya ootuk 
dengan membaca soal memal1ami soal 
terse but (KLl 002 ). adalah dengan 
KL menyadari bahwa membaca soal tersebut 
dengan membaca soal (KL2003). 
subjek dapat mengetahui KL menyadari bahwa 
isi soal tersebut dengan membaca soal 
(KL1002). subjek dapat 

mengetahui isi soal 
(KL2005). 

Jika KL belum dapat Jika KL belum dapat Konsisten 
memahami soal, maka memahami soal, maka 
KL akan mengulangi KL akan mengulangi 
membaca soal sampai membaca soal sampai 
paham (KL 1 025). paham (KL2005, 

KL2012). 
KL membaca soal KL membaca soal Konsisten 
dengan terns menerus dengan terns menerus 
menggerakkan kakinya menggerakkan 
seraya tangannya kakinya seraya 
memainkan pulpen yang tangannya memainkan 
dipegangnya (KL1003). pulpenyang 

dipegangnya ke kiri-
kanan, sekali -kali 
subjek mengetuk-
ngetukkan pulpen ke 
lembar soal (KL2009). 

Setelah membaca soal Setelah membaca soal Konsisten 
berulang-ulang, KL berulang-ulang, KL 
dapatmenyebutkan dapatmenyebutkan 
bagian yang diketahui bagian yang diketahui 
dan yang ditanyakan di dan yang ditanyakan 
soal dengan baik di soal dengan baik 
(KL1009, KL1010). (KL2030, KL2068). 
KL juga dapat KL juga dapat Konsisten 
mengtiDgkapkan isi soal mengtiDgkapkan isi 
dengan menggtiDakan soal dengan 
bahasanya sendiri menggunakan 
(KL1049). bahasanya sendiri 

(KL2038). 
(MB2) (MB2) Konsisten 

KL berpikir bahwa KL berpikir bahwa 
konsep prasyarat yang konsep prasyarat yang 
diperlukan ootuk diperlukan ootuk 
menyelesaikan soal ini menyelesaikan soal ini 
adalah konsep adalah konsep 
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penjumlahan, konsep perkalian dan 
kuadrat, konsep penjumlahan, konsep 
bilangan, dan konsep kuadrat, dan konsep 
perkalian (KL 1 013, bilangan asli 
KL1014). (KL2016, KL2017, 
KL menyadari bahwa KL2019, KL2020). 
dengan menggtmakan KL menyadari bahwa 
konsep tersebut subjek dengan menggunakan 
dapat menyelesaikan konsep-konsep 
soal (KL1017) tersebut subjek dapat 

menyelesaikan soal 
(KL2016, KL2017, 
KL2019, KL2020) 

KL dapat menyebutkan KL dapat Konsisten 
kalimat yang menyebutkan kalimat 
danggapnya penting yang danggapnya 
untuk dicermati penting untuk 
(KL1019). dicermati (KL2026, 

KL2028). 
(MB3) (MB3) Konsisten 

KL menyadari bahwa KL menyadari bahwa 
kalimat bagian yang kalimat bagian yang 
diketahui dan yang diketahui dan yang 
ditanyakan adalah ditanyakan adalah 
penting untuk dicermati penting untuk 
(KL1022). dicermati (KL2030). 
KL dapat menyebutkan KL dapat Konsisten 
dengan lengkap bagian menyebutkan dengan 
yang diketahui dan yang lengkap bagian yang 
ditanyakan di soal diketahui dan yang 
(KL1022,KL1042, ditanyakan di soal 
KL1053). (KL2030). 
(MMl) (MMl) Konsisten 

KL melakukan KL melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
langkah-langkah yang langkah-langkah yang 
diambilnya untuk diambilnya untuk 
memahami soal memahami soal 
(KL1029, KL1030, (KL2033) dengan cara 
KL1031, KL1032) memastikan langkah 
dengan cara memastikan yangtelah 
bahwa langkah yang dilakukannya 
telah dilakukannya menjadikan subjek 
menjadikan subjek mengetahui apa isi 
memahami soal tersebut. (yang diketahui dan 

yang ditanyakan) soal 
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tersebut. 
(MM2) (MM2) Konsisten 

KL juga memantau KL juga memantau 
kesesuaian konsep kesesuaian konsep 
prasyarat yang akan prasyarat yang akan 
digunakan untuk digunakan untuk 
memecahkan masalah di memecahkan masalah 
soal tersebut (KL1037) di soal tersebut 
dengan cara memastikan (KL2023, KL2024 ), 
bahwa konsep yang dengan cara 
dipikirkannya telash memastikan konsep 
sesuai dengan kalimat di yang dipikirkannya 
soal. sesuai dengan kalimat 

disoal. 
(MM3) (MM3) Konsisten 

Adapun informasi Adapun informasi 
penting yang ada di soal penting yang ada di 
tersebut (KL1039, soal tersebut 
KL1040) dipantau KL (KL2031) dipantau 
dengan cara memastikan KL dengan cara 
bahwa seluruh informasi memastikan bahwa 
penting yang ada di soal, subjek telah 
yaitu yang diketahui dan mengingat apa yang 
yang ditanyakan di soal, diketahui dan yang 
telah diingatnya ditanyakan di soal. 
Akan tetapi KL tidak Akan tetapi KL tidak Konsisten 
memikirkan cara lain memikirkan cara lain 
selain yang digunakan selain yang digunakan 
subjek untuk memahami subjek untuk 
soal (KL1034, KL1035). memahami soal 

(KL2044, KL2045). 
(MEl) (MEl) Konsisten 

KL melakukan KL melakukan 
pemeriksaan terhadap pemeriksaan terhadap 
kebenaran ungkapan kebenaran ungkapan 
yang dikatakannya yang dikatakannya 
berdasarkan apa yang berdasarkan apa yang 
dipaharninya dengan dipaharninya dengan 
cara mencocokkan kata- cara mencocokkan 
kata dan bilangan yang kata-kata dan bilangan 
disebutkannya dengan yang disebutkannya 
soal (KL1051, KL1052) dengan soal (KL2040, 

KL2041) 
(ME2) (ME2) Konsisten 
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KL juga melakukan KL juga melakukan 
pemeriksaan terhadap pemeriksaan terhadap 
kesesuaian konsep kesesuaian konsep 
prasyarat yang akan prasyarat yang akan 
digunakannya dalam digtmakannya dalam 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
juga dengan cara juga dengan cara 
mencocokkan dengan mencocokkan dengan 
kalimat-kalimat di soal kalimat-kalimat di 
(KL1037) soal (KL2042) 
Akan tetapi KL tidak Akan tetapi KL tidak Konsisten 
memeriksa kemungkinan memeriksa 
memahami masalah kemungkinan 
dengan cara yang lain memahami masalah 
(KL1034, KL1035). dengan cara yang lain 

(KL2044). 
Membuat (RBl) (RBl) Konsisten 
rencana 
pemecahan KL memikirkan urutan KL memikirkan 
masalah (R) langkah pemecahan urutan langkah 

masalah yang akan pemecahan masalah 
digunakan, yaitu dengan yang akan digunakan, 
cara menghitung yaitu dengan cara 
bilangan pertama menghitung bilangan 
terlebih dahulu pertama terlebih 
kemudian hasilnya dahulu kemudian 
digunakan untuk mencari mencari bilangan 
bilangan kedua kedua (KL2046, 
(KL1057, KL1058). KL2047). 
KL menyadari bahwa KL menyadari bahwa 
dengan menggtmakan dengan begitu subjek 
urutan langkah tersebut dapat memperoleh 
subjek dapat menentukan bilangan pertama dan 
bilangan pertama dan bilangan kedua yang 
bilangan kedua dicari (KL2046, 
(KL1058). KL2047) 
(RB2) (RB2) Konsisten 

KL memperkirakan KL memperkirakan 
waktu yang waktu yang 
diperlukannya untuk diperlukannya tmtuk 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
(KL1066) yaitu 20 (KL2049) yaitu 20 
menit. me nit. 
KL tidak memikirkan KL tidak memikirkan Konsisten 
kemungkinan adanya kemungkinan adanya 
cara lain memecahkan cara lain memecahkan 
masalah yang terdapat di masalah yang terdapat 
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soal (KL1059, KL1060). di soal (KL2050, 
KL2052). 

(RMl) (RMl) Konsisten 

KL melakukan KL melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
rencana alur pemecahan rencana alur 
masalah (KL 1 061 , pemecahan masalah 
KL1062,KL1063, dan ketepatan rencana 
KL 1064) dengan cara pemecahan masalah 
memastikan bahwa alur (KL2053, KL2055, 
yang dipilihnya dapat KL2056, KL2058) 
digunakan untuk dengan cara 
memperoleh bilangan memastikan bahwa 
pertama dan bilangan melalui alur tersebut 
kedua. subjek dapat 

memperoleh bilangan 
pertama dan bilangan 
kedua. 

(RM3) (RM3) Konsisten 

KL juga melakukan KL juga melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
ketepatan rencana yang ketepatan rencana 
dibuatnya tmtuk yang dibuatnya untuk 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
(KL1069) dengan cara (KL2058) dengan cara 
memastikan bahwa alur memastikan alur yang 
tersebut adalah yang ditentukannya adalah 
paling mudah dilakukan alur yang paling 
dengan membandingkan mudah dilakukan dan 
jika dicari bilangan menghasilkan 
kedua terlebih dahulu diperolehnya bilangan 
kemudian bilangan pertama dan kedua. 
pertama. 
(REl) (REI) Konsisten 

KL memeriksa KL memeriksa 
kesesuaian rencana alur kesesuaian rencana 
pemecahan masalah alur pemecahan 
dengan cara mengecek masalah dengan cara 
kesesuaiannya dengan mengecek 
yang diketahui di soal kesesuaiannya dengan 
(KL1070). yang ditanyakan di 

soal (KL2061). 
(RE2) (RE2) Konsisten 

KL memeriksa KL memeriksa 
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kesesuaian waktu yang kesesuaian waktu 
diperkirakan untuk yang diperkirakan 
menyelesaikan soal untuk menyelesaikan 
dengan cara memetakan soal dengan cara 
perkiraan waktu untuk memetakan perkiraan 
menyelesaikan urutan waktu untuk 
langkah yang telah menyelesaikan urutan 
ditetapkan pada alur langkah yang telah 
pemecahan masalah ditetapkan pada alur 
(KL1067, KL1068). pemecahan masalah 

(KL2063). 
Melaksanakan (PBl) (PBl) Konsisten 
rencana 
pemecahan KL menentukan langkah KL menentukan 
masalah (P) pertama yang akan langkah pertama yang 

dilakukannya untuk akan dilakukannya 
melaksanakan rencana untuk melaksanakan 
pemecahan masalah, rencana pemecahan 
yaitu dengan cara masalah, yaitu dengan 
menentukan bilangan cara menentukan 
yang dikali 2 hasilnya 30 bilangan yang dikali 3 
(KL1074, KL1075). KL hasilnya 30 (KL2064). 
menyadari bahwa KL menyadari dengan 
dengan langkah tersebut begitu subjek telah 
subjek dapat memperoleh bilangan 
memperoleh bilangan pertama yang dapat 
pertama yang kemudian digunakannya tmtuk 
dapat digunakan untuk mencari bilangan 
mencari bilangan kedua kedua (KL2064 ). 
(KL1074, KL1075). 
KL memikirkan cara KL memikirkan cara Konsisten 
yang digunakannya yang digunakannya 
untuk melaksanakan untuk melaksanakan 
rencana pemecahan rencana pemecahan 
masalah, yaitu hanya masalah, yaitu hanya 
dengan cara menghitung dengan cara 
bilangan pertama menghitung bilangan 
kemudian digunakan pertama kemudian 
untuk menentukan digunakan untuk 
bilangan kedua menentukan bilangan 
(KL1075, KL1076, kedua (KL204 7). 
KL1078). 
Selama melaksanakan Selama melaksanakan Konsisten 
rencana yang rencana yang 
disusunnya, KL selalu disusunnya, KL 
menggerak-gerakkan sesekali memainkan 
kakinya serta pulpen yang ada di 
memainkan pulpen yang tangannya (KL2065). 
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ada di tangannya 
(KL1071). 
KL melaksanakan KL melaksanakan Konsisten 
rencana pemecahan rencana pemecahan 
masalah yang telah masalah yang telah 
dibuatnya, yaitu dengan dibuatnya, yaitu 
menghitung 15 x 2 = 30, dengan menghitung 
sehingga diperoleh 10 x 3 = 30, sehingga 
bilangan pertama 15. diperoleh bilangan 
Selanjutnya 15 + 81 = pertama 10. 
96, padahal9 x 9 = 81, Selanjutnya 10 + 64 = 
kemudian 74, padahal64 = 82

, 

menyimpulkan bahwa kemudian 
bilangan kedua adalah 9 menyimpulkan bahwa 
(KL1075, KL1076). bilangan kedua adalah 

8 (KL2069). 
(PMl) (PMl) Konsisten 

KL melakukan KL melakukan 
peninjauan terhadap peninjauanterhadap 
pelaksanaan rencana pelaksanaan rencana 
pemecahan masalah pemecahan masalah 
yang dilakukannya, yang dilakukannya, 
yakni dengan cara yakni dengan cara 
memastikan yang memastik:an yang 
pertama dicari adalah pertama dicari adalah 
bilangan pertama bilangan pertama 
kemudian bilangan kemudian bilangan 
kedua (KLl 079). kedua (KL2071 ). 
(PM3) (PM3) Konsisten 

KL melakukan KL melakukan 
pemantauan terhadap pemantauan terhadap 
perhitungan yang perhitungan yang 
dilakukannya dengan dilakukannya dengan 
cara mengulangi cara mengulangi 
perhitungan yang perhitungan yang 
dilakukan (KL1081). dilakukan (KL2074). 
(PEl) (PEl) Konsisten 

KL juga memeriksa KL juga memeriksa 
kesesuaian apa yang kesesuaian apa yang 
dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan 
rencana yang telah rencana yang telah 
dibuatnya (KL1082, dibuatnya (KL2072). 
KL 1083) dengan cara 
mengecek apakah telal1 
diperoleh bilangan 
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pertama maupun 
bilangan kedua. 

Memeriksa (KBl) (KBl) Konsisten 
kembali basil 
pemecahan KL memikirkan cara KL memikirkan cara 
masalah (K) mengecek basil yang mengecek basil yang 

diperoleh, yaitu dengan diperoleh, yaitu 
cara melakukan dengan cara 
penghitungan u1ang, jika melakukan 
hasilnya tetap sama, penghitungan u1ang, 
maka disimpulkan jika hasilnya tetap 
jawabannya benar sama, maka 
(KL1084). disimpulkan 
KL menyadari bahwa jawabannya benar 
subjek dapat menjadi (KL2076). 
yakin akan kebenaran KL menyadari bahwa 
basil yang diperolehnya dengan melakukan hal 
(KL1084) itu subjek dapat 

meyakini kebenaran 
jawaban yang 
diperolehnya 
(KL2077) 

(KMI) (KMl) Konsisten 

KL memonitor KL memonitor 
kebenaran basil yang kebenaran basil yang 
diperoleb dengan cara diperoleb dengan cara 
berbati-bati dalam melakukan 
menghitllllg, karena jika penghitungan u1ang, 
perhitungannya benar, karenajika 
maka hasilnya juga perbitungannya benar, 
benar (KL1085). maka hasilnya juga 

benar (KL2077). 
(KEl) (KEl) Konsisten 

KL juga memeriksa KL juga memeriksa 
kebenaranjawaban yang kebenaran jawaban 
diperolehnya (KL1086, yang diperolehnya 
KL1087) dengan cara (KL2078) dengan 
mencocokkan basil yang cara membandingkan 
diperolehnya dengan basil yang diperoleb 
hasil perbitungan u1ang dengan basil 
yang dilakukannya. penghitungan ulang, 

jika hasilnya sama, 
maka disimpulkan 
jawabannya benar. 
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Dari tabel di atas, KL menunjukkan konsistensi aktivitas yang dilakukannya 

dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, data yang diperoleh pada TPM 1 

merupakan data yang valid, sehingga dapat digunakan untuk mengambil 

kesimpulan. 

c. Penyimpulan Data 

Setelah dilakukan pemaparan dan validasi data, maka pada bagian ini, 

dilakukan penyimpulan tentang data tersebut. Kesimpulan yang diambil juga 

mempertimbangkan konsistensi kemunculan aktivitas subjek KL, khususnya 

aktivitas metakognisi dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, tabel4.8 di atas 

digunakan tmtuk mengetahui aktivitas-aktivitas metakognisi apa saja yang secara 

konsisten dilakukan subjek KL dalam memecahkan masalah. Berikut ini adalah 

kesimpulan data aktivitas metakognisi subjek KL dalam memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 dan TPM 2. 

1) Aktivitas metakognisi subjek KL pada tahap memahami masalah 

Pada tahap memahami masalah, subjek KL melakukan aktivitas 

perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan hasil 

berpikimya. Subjek KL menyadari proses dan hasil berpikimya dalam 

membangun rencana memahami masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KL 

sebagai berikut. (a) KL menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya 

untuk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut. Ketika setelah 

membaca masih belum memahami soal, KL memutuskan untuk melakukan 

pengulangan membaca soal sampai paham. KL menyadari bahwa dengan 

membaca soal subjek dapat mengetahui isi soal tersebut. (b) KL berpikir bahwa 
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konsep prasyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep 

penjumlahan, konsep kuadrat, konsep bilangan, dan konsep perkalian. KL 

menyadari bahwa dengan menggunakan konsep tersebut subjek dapat 

menyelesaikan soal. (c) KL menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan 

yang ditanyakan adalah penting untuk dicermati. 

Subjek KL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

memahami masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KL sebagai berikut. (a) KL 

melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang diambilnya untuk 

memahami soal dengan cara memastikan bahwa langkah yang telah dilakukannya 

menjadikan subjek memahami soal tersebut. (b) KL melakukan pemantauan 

terhadap kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan untuk memecahkan 

masalal1 di soal tersebut dengan cara memastikan bahwa konsep yang 

dipikirkannya telash sesuai dengan kalinlat di soal. (c) KL melakukan pemantauan 

terhadap informasi penting yang ada di soal tersebut dengan cara memastikan 

bahwa seluruh infonnasi penting yang ada di soal, yaitu yang diketahui dan yang 

ditanyakan di soal, telah diingatnya. 

Subjek KL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

memahami masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KL sebagai berikut. (a) KL 

melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya 

berdasarkan apa yang dipahanlinya dengan cara mencocokkan kata-kata dan 

bilangan yang disebutkannya dengan soal. (b) KL melakukan pemeriksaan 

terhadap kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam 

memecahkan masalah juga dengan mencocokkan dengan kalimat-kalimat di soal. 
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Akan tetapi KL tidak memeriksa kemungkinan memahami masalah dengan cara 

yang lain. 

2) Aktivitas metakognisi subjek KL pada tahap membuat rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, subjek KL melakukan 

aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil berpikimya. Subjek KL menyadari proses dan hasil berpikimya dalam 

membangun rencana saat membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran 

terse but ditunjukkan KL sebagai berikut. (a) KL memikirkan urutan langkah 

pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghitung bilangan 

pertama terlebih dahulu kemudian hasilnya digunakan untuk mencari bilangan 

kedua. KL menyadari bahwa dengan menggtmakan urutan langkah tersebut subjek 

dapat menentukan bilangan pertama dan bilangan kedua. (b) KL memperkirakan 

waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah yaitu 20 menit. Akan 

tetapi KL tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah 

yang terdapat di soal. 

Subjek KL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KL 

sebagai berikut. (a) KL melakukan pemantauan terhadap rencana alur pemecahan 

masalah dengan cara memastikan bahwa alur yang dipilihnya dapat digunakan 

untuk memperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua. (b) Selain itu, KL juga 

melakukan pemantauan terhadap ketepatan rencana yang dibuatnya untuk 

memecahkan masalah dengan cara memastikan bahwa alur tersebut adalah yang 
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paling mudah dilakukan dengan membandingkan jika dicari bilangan kedua 

terlebih dahulu kemudian bilangan pertama. 

Subjek KL menyadari proses dan hasil berpikimya dalam mengevaluasi saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KL 

sebagai berikut. (a) KL memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah 

dengan cara mengecek kesesuaiannya dengan yang diketahui di soal. (b) KL 

memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan 

cara memetakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah 

ditetapkan pada alur pemecahan masalah. 

3) Aktivitas metakognisi subjek KL pada tahap melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek KL 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil berpikimya. Subjek KL menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Kesadaran tersebut ditunjukkan KL sebagai berikut. (a) KL menentukan langkah 

pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, yaitu dengan cara menentukan bilangan yang dikali 2 hasilnya 30. KL 

menyadari bahwa dengan langkah tersebut subjek dapat memperoleh bilangan 

pertama yang kemudian dapat digunakan untuk mencari bilangan kedua. (b) KL 

memikirkan cara yang digunakannya untuk melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, yaitu hanya dengan cara menghitung bilangan pertama kemudian 

digunakan untuk menentukan bilangan kedua. 
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Subjek KL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KL 

sebagai berikut. (a) KL melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana 

pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara memastikan yang 

pertama dicari adalah bilangan pertama kemudian bilangan kedua. (b) KL 

melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang dilakukannya dengan cara 

mengulangi perhitungan yang dilakukan. 

Subjek KL menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KL 

melalui kegiatan memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana 

yang telah dibuatnya dengan cara mengecek apakah telah diperoleh bilangan 

pertama maupun bilangan kedua. 

4) Aktivitas metakognisi subjek KL pada tahap memeriksa kembali basil 

pemecahan masalah 

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, subjek KL 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil berpikirnya. Subjek KL menyadari proses dan hasil berpikimya 

dalam membangun rencana saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. 

Kesadaran tersebut dihmjukkan KL melalui kegiatan memikirkan cara mengecek 

hasil yang diperoleh, yaitu dengan cara melakukan penghitungan ulang, jika 

hasilnya tetap sama, maka disimpulkan jawabannya benar. KL menyadari bahwa 

dengan begitu subjek dapat menjadi yakin akan kebenaran hasil yang 

diperolehnya. 
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Subjek KL menyadari proses dan basil berpikirnya dalam memonitor saat 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KL 

rnelalui kegiatan rnernonitor kebenaran basil yang diperoleb dengan cara berbati-

bati dalarn rnenghitung, karena jika perhitungannya benar, rnaka hasilnya juga 

benar. 

Subjek KL rnenyadari proses dan basil berpikirnya dalarn rnengevaluasi saat 

rnerneriksa kembali basil pemecahan rnasalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KL 

melalui kegiatan rnerneriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan cara 

mencocokkan basil yang diperolehnya dengan basil perhitungan ulang yang 

dilakukannya. 

6. Paparan Data, Validasi Data, dan Penyimpulan Data Subjek Dengan 

Gaya Belajar Kinestetik Berjenis kelamin Perempuan (KP) 

a. Paparan Data 

1) Paparan Data Pada TPM 1 

Pl003 :Ok. Ini adalah lembar soal yang nantinya rnbak Cindy akan saya 
minta untuk rnenyelesaikannya. Apa langkah pertarna yang kamu 
lakukan agar kamu dapat mernahami soal yang akan saya berikan 
ini? 

KP 1003 : Pertarna saya akan membacanya dulu, Bu. 
Pl 004 : Baiklab. Ini adalah soalnya. Silahkan karnu membacanya. 
KPl 004 : (Subjek menerima /embar soa/ kemudian membacanya dengan 

bibir bergerak-gerak tanpa suara. Tangannya sambil memainkan 
pulpen yang dipegangnya. Kakinya bergerak-gerak. Sesekali 
kepalanya mengangguk-angguk secara berirama. Subjek 
melakukan aktivitas ini cukup lama). Sudah, Bu. 

P1005 : Ok. Apakah untuk soal ini, kamu sudah paham? 
KP 1005 : Agak paham, bu. 
PI 006 : Baiklah. Tadi, pada saat kamu menerirna soal, apakah langkah 

pertama yang kamu lakukan untuk memahami soal? 
KP1006: Pas terima soal tadi, menurut saya, jika saya membaca soal 

tersebut dengan baik, saya akan dapat rnernahami soal tersebut, 
Bu. 
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KP1008: Temyata, setelah saya membaca soalnya, masih ada juga bagian 
yang saya tidak pahami. 

P1009 : Jadi? Apa kesimpulannya? 
KP1009: Berarti selain membaca soalnya, saya juga harus mengerti kata

kata (istilah-istilah) yang ada di soal itu, Bu. 
PlOIO : Oh, begitu. Apakah sekarang kamu perlu membaca soallagi untuk 

lebih memahami masalah yang ada di soal ini? 
KP1010: Iya, Bu. 
PlOll : Ok. Silahkan kalau begitu. 
KP1011 : (Subjek membaca soal dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Sepertinya subjek hanya fokus pada beberapa bagian yang belum 
dia pahami saja) Sudah, Bu. 

Pl 012 : Baiklah. Apakah sekarang kamu sudah paham dengan masalah 
yang ada di soal ini? 

KP1012: Insya Allah, sudah, Bu. 
P1013 : Ok. Apakah dengan begitu kamu sudah bisa menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan di soal nomor ini? 
KP1013: Iya, bu. (cukup lama subjek menuliskan sesuatu di lembar jawab 

sambil sesekali membaca ulang soal) 
Pl014 : Sudal1? 
KP1014: Yang ditanyakan tidak mengerti, bu. 
P1015 : Apa yang kamu lakukan pada saat tidak mengerti? 
KP1015: Pingin cari tahu, Bu. Tapi, kalau tetap tidak tahu bagaimana ya, 

Bu? (subjek tertawa) 
Pl016 : Bagaimana cara mencari tahunya? 
KP1016: Saya biasanya membaca ulang soal, Bu. (subjek membaca ulang 

soal, cukup lama) 
Pl 019 : Kalau saya minta kamu menceritakan ulang soal ini, bisa? 
KP1019: Bisa, bu. (Subjek mengambil kertas soal kemudian menunjuk

nunjuk kalimat di soal dengan bibir bergerak-gerak tanpa suara). 
PI 020 : Bagaimana ceritanya? 
KP1020: Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua menghasilkan 
bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. Cari kedua 
bilangan tersebut. (Subjek membaca soal). 

P1021 : Jadi, apa yang dicari di soal tersebut? 
KP1021 : Kedua bilangan tersebut, Bu. hehe ... jadi ini yang ditanyakan. 

(subjek tersenyum kecil. Raut wajahnya menampakkan ekspresi 
senang. Kemudian subjek melengkapi tulisannya di lembar 
jawab). 

Pl022 : Ok. Untuk menyelesaikan soal tersebut, apakah kamu 
memerlukan pengetahuan tertentu? 

KPI 022 : Em .... (subjek berpikir sejenak sambil mengamati tulisannya di 
lembar jawab. Sesekali subjek melihat kembali soal) kalau dilihat 
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di soal ini, saya harus tahu penjumlahan, kuadrat, dan perkalian, 
Bu. 

P1023 : Oh, begitu. Mengapa kamu berpikir bahwa kamu hams mengerti 
tentang ketiga hal yang kamu sebutkan ih1? 

KP1023 : Kan, kalau dilihat di soal ini, pertama ada kata-kata dijumlahkan. 
berarti saya harus tahu tentang penjumlahan. Tems ada kata-kata 
kuadrat, jadi saya harus tahu tentang kuadrat. Ada lagi kata kali, 
berarti saya harus tahu perkalian. Begitu menumt saya, Bu. 

P1024 : Ok. Selanjutnya, apakah ada informasi penting yang perlu kamu 
ingat di soal itu? 

KP 1024 : Angkanya, Bu, yang perlu diingat. 
P1025 : Bisa kamujelaskan? 
KP1025: Di soal ini, ada angka 96 dan angka 30. Itu penting untuk diingat, 

Bu. 
Pl 026 : Mengapa itu kamu anggap penting? 
KP 1026 : Ini kan, bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 

kedua, maka menghasilkan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 
30. (Subjek sambil menunjuk ke soal dan mengucapkan kalimat
kaimat yang berada di soal). 

Pl 027 : Apakah seluruh informasi penting yang ada di soal tersebut sudah 
semuanya kamu sebutkan? 

KP1027: Em ... (subjek melihat kembali soal dan mencermatinya) masih ada 
yang lain, Bu. ini juga ada kalimat terdapat dua bilangan asli yang 
berlainan. Dan carilah kedua bilangan tersebut. 

P1028 : Ok. Mengapa kalimat-kalimat yang kamu sebutkan itu mempakan 
informasi penting di soal ini? 

KP1028: Karena kalau saya tidak memperhatikan kalimat-kalimat tersebut, 
bisa saja saya tidak dapat menyelesaikan soal ih1, Bu. 

Pl029 : Mengapa demikian? 
KP1029: Kan kalau tidak ada kalimat-kalimat itu berarti tidak ada yang 

diketahui, Bu. Hehe (subjek tersenyum kecil). 
P1030 : Ok. Tadi kamu sudah menyebutkan bahwa kamu perlu 

mengetahui tentang penjumlahan, kuadrat, dan perkalian agar 
dapat menyelesaikan soal ini. Apakah ketiga konsep itu sudah 
sesuai jika digunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

KP1030: Maksudnya bagaimana, Bu? 
P1031 : Kan tadi kamu katakan bahwa kamu hams mengetahui 

penjumlahan, kuadrat , dan perkalian agar dapat menyelesaikan 
soal ini. Nah, apakah kamu sudah yakin bal1wa ketiga konsep itu 
sudah sesuai dengan penyelesaian soal ini? 

KP1031 : Em... (Subjek terdiam sejenak sambil terlihat mengamati 
beberapa bagian dari soal) sepertinya sudah sesuai, Bu. 

Pl 032 : Apa alasanmu mengatakan bahwa memang ketiga konsep tersebut 
sudah sesuai dengan soal ini? 

KP1032: Di soal ini kan ada kata penjumlahan, kuadrat dan kali (subjek 
sambil menunjuk kata yang disebutkan dalam soal dengan 
menggunakan ujung pulpen yang dipegangnya). Jadi, menumt 
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saya yang perlu saya tahu adalah tentang penjmnlahan, kuadrat, 
dan perkalian agar bisa menyelesaikan soal ini. 

P1033 : Oh, begitu. Selanjutnya, bisakah kamu menceritakan kembali soal 
ini sesuai dengan apa yang kamu pahami? 

KP1033: Sepertinya bisa, Bu. hehe ... (Subjek tersenyum kecil. Raut 
wajahnya menampakkan ketidakpercayaan diri). 

PI 034 : Ok. Silahkan kamu ceritakan soal ini sesuai dengan apa yang 
kamu pahami. 

· KP1034: (Subjek menegakkan kertas soal menggunakan satu tangan. Dia 
mengamati soal sambil tangan yang lain memainkan pulpen yang 
dipegangnya. Sedangkan kakinya bergerak-gerak) Em ... Terdapat 
dua bilangan asli yang berlainan. Jika bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua 
bilangan tersebut. Sudah, Bu. (Subjek membaca kalimat-kalimat 
yang ada di soal dengan persis sama seperti yang tertulis di 
soal). 

P1035 : Apakah yang kamu sebutkan itu sudah sesuai dengan maksud 
soal? 

KPl 035 : Iya, Bu. 
P1036 : Mengapa kamu bisa yakin bahwa itu sudah sesuai dengan soal? 
KP1036: Kan ini kata-katanya semua ada di soal, Bu. 
P1037 : Oh, begitu. Selain cara yang kamu lakukan untuk memahami soal 

ini, apakah ada kemlmgkinan cara lain lmtuk memahaminya? 
KP1037 :Em ... (Subjek terdiam sejenak). Tidak ada, Bu. 
P1038 : Ok. Kalau kamu diminta mengerjakan soal ini, berapa lama waktu 

yang kamu perlukan? 
KP1038: Cukup lama, Bu. Paling tidak 30 menit. 
P1039 : Mengapa kamu perlu waktu 30 menit untuk menyelesaikannya? 
KP1039: Kan di soal ini ada dua bilangan yang hams dicari. Kalau satu 

bilangan bisa saya dapatkan dalam 15 menit, berarti kalau dua 
bilangan saya perlu 30 menit. 

P1040 : Oh, begitu. Bisakah kamu ceritakan rencana alur yang kamu akan 
gunakan untuk meyelesaikan soal ini? 

KP1040: Em .. (Subjek terdiam. Kembali dia membaca soal di dalam hati 
sambil menegakkan kertas soal. Kaki dan tangannya tidak 
berhenti bergerak. Sesekali subjek menunjuk kata-kata yang ada 
di soal. Subjek menggunaan waktu yang cukup lama untuk 
melakukan aktivitas ini). 

P1041 : Bagaimana? Bisakah kamu ceritakan rencana alur yang kamu 
gunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

KP1041 : Saya akan cari dulu bilangan pertamanya. Terns, saya akan 
mencari bilangan yang satunya. 

P1042 : Ok. Secara rinci, dapatkah kamu menyebutkan cara yang kamu 
tempuh untuk mencari kedua bilangan tersebut? 

KP1042: Pertama dihitung dulu bilangan pertamanya. Kan dua kali 
bilangan pertama adalah 30. Jadi, bilangan pertama bisa didapat. 
Setelah itu barn dihitung bilangan kedua, Bu. 
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P1043 : Oh, begitu. Mengapa kamu menghitung bilangan pertama terlebih 
dahulu bam kemudian bilangan kedua? 

KP1043: Sepertinya lebih mudah mencari bilangan pertama dulu, Bu. 
P1044 : Jika kamu menghitung bilangan kedua terlebih dahulu, apakah 

ada kesulitan? 
KPl 044 : Kalau dilihat di soal, sulit mencari bilangan kedua dulu, Bu. 
P1045 : Apa kesulitannya? 
KP1045: Kan jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 

kedua, maka menghasilkan bilangan 96. (Subjek membaca 
kalimat di soal). Jadi, sulit untuk mencari bilangan kedua dulu, 
Bu. 

P1046 : Jadi, menurut kamu, alur yang kamu sebutkan tadi bahwa kamu 
akan mencari bilangan pertama kemudian dilanjutkan mencari 
bilangan kedua adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan 
soal ini? 

KPl 046 : Iya, Bu. 
P1047 : Oh, begitu. Apakah kamu memikirkan rencana cara lain untuk 

menyelesaikan soal ini? 
KP1047: Tidak, Bu. Hanya itu cara yang saya dapat pikirkan. 
Pl 048 : Ok. Apakah rencana yang kamu pikirkan tadi sudah sesuai dengan 

soal? 
KP1048: Maksudnya bagaimana, Bu? 
P1049 : Kan tadi kamu katakan bahwa kamu akan mencari bilangan 

pertama. Terns berikutnya kamu mencari bilangan kedua. Apakah 
rencana itu sudah sesuai dengan soal ini? 

KP1049: Menurut saya, sudah, Bu. 
P1050 : Apa alasanmu? 
KP1050: Kalau dibaca soalnya, saya bisa dapatkan bilangan pertama 

menggunakan angka 30 ini. (Subjek menunjuk angka 30 yang ada 
di soal). Untuk bilangan kedua, saya bisa dapatkan dengan 
menggunakan angka 96 ini. (Subjek kembali menunjuk ke soal). 
Jadi, sudah sesuai rencana tadi, Bu. 

P1051 : Ok. Apakah untuk melakukan rencana tersebut waktu 30 menit 
yang kamu perkirakan tadi sudah sesuai? 

KP1051 : lya, Bu. Saya kurang lancar dalam menghitung. Jadi, 30 menit 
sudah pas untuk menge:tjakan soal ini. 

P1052 : Apa yang pertama kali kamu lakukan untuk melaksanakan 
rencana penyelesaian yang telah kamu susun? 

KP1052: Saya tulis dulu 2 x bilangan pertama = 30. Terns dihitung 
bilangan pertamanya, Bu. 

P1053 : Apakah kamu memikirkan cara melaksanakan rencana yang telah 
kamu susun? 

KP1053: Iya, Bu. 
P1054 : Bagaimana cara melaksanakannya? 
KP1054: Dihitung bilangan pertama. Caranya dengan mencari 2 kali berapa 

dapat 30. Terns dicari bilangan kedua. Kalau bilangan pertama 
sudah dapat, bisa digunakan juga untuk mencari bilangan kedua. 

Pl055 : Ok. Kalau begitu, silahkan kamu selesaikan soal ini. 
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KP1055: (Subjek mengambil lembar jawaban. Lembar soal yang sedari 
tadi dipegangnya diletakkan di atas meja. Subjek menuliskan 
jawaban di lembar jawab dalam waktu yang cukup lama, 35 
menit). Sudah, Bu. 

P1056 : Baiklah. Silahkan kamu ceritakanjawabanmu. 
KP1056: 2 kali bilangan pertama = 30. Berarti bilangan pertama adalah 15. 

Terns, 15 ditambah kuadrat bilangan kedua = 96, jadi bilangan 
kedua adalah 9. 

P1057 : Ok. Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang kamu 
peroleh? 

KP1057: Sudah, Bu. 
P1058 : Apa alasanmu? 
KP1058: Tadi saya sudah menghitung, 2 kali 5 = 10, 2 kali 6 = 12, 2 kali 7 

= 14, terns saya hitung sampai 2 kali 15 = 30. Jadi, pas, Bu. 
Kalau begitu bilangan pertamanya pasti 15. Terns kalau mau jadi 
96, sudah ada 15, saya hitung 15 ditambah 10 = 25, 15 ditambah 
20 = 35, terns sampai saya dapat 15 ditambah 80 = 95, berarti 15 
ditambah 81 = 96. Setelah itu, saya cari berapa kuadrat hasilnya 
81. Pertama saya hitung 1 kuadrat = 1, 2 kuadrat = 4, terns sampai 
saya dapatkan 9 kuadrat = 81. Jadi, dapat bilangan keduanya, Bu. 

Pl059 : Oh, begitu. Apakah kamu juga yakin bahwa bilangan yang kamu 
peroleh tersebut sudah tepat? 

KP1059: Yakin, Bu. Tadi saya sudah hitung pelan-pelan. Pas mencari 2 kali 
berapa hasilnya 30, saya sudah berhati-hati. Sepertinya sudah 
benar hitungan saya, Bu. terns yang mencari bilangan kedua, saya 
juga sudah pelan-pelan menghitungnya, hasilnya pas 96. Jadi, 
saya yakin tidak salah menghitung, Bu. 

P1060 : Apakah apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan soal? 
KP1060: Iya, Bu. Kan sudah didapat bilangan pertama dan bilangan kedua. 

Jadi, sudah sesuai dengan soal. 
P1061 : Apakah juga sudah sesuai dengan rencana pemecahan masalah 

yang kamu susun tadi? 
KP1061 : Iya, Bu. pertama dicari bilangan pertama, didapat 15. Terns, dicari 

bilangan kedua, didapat 9. 
P1062 : Apakah kamu memikirkan cara mengecek basil yang telah kamu 

peroleh? 
KP1 062 : Iya, Bu. 
Pl063 : Bagaimana cara kamu mengeceknya? 
KP 1063 : Saya hi tung pas apa tidak hasilnya kalau 2 kali bilangan pertama 

adalah 30. Terns bilangan pertama ditambah bilangan kedua 
dikuadratkan apakah hasilnya 96. Kalau pas, berarti jawabannya 
benar. 

P1 064 : Apakah kamu tadi melakukan pengecekan terhadap basil yang 
kamu peroleh? 

KP1064: Iya, Bu. 
P1 065 : Bagaimana kamu mengeceknya? 
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KP1065: Saya hitung 2 kali 15, pas 30. Terns 9 kuadrat adalah 81. Kalau 
81 ditambah 15, pas 96. Jadi, benar bilangan pertama 15 dan 
bilangan kedua 9. 

P1066 : Apakah Kamu sudah yakin dengan hasil yang kamu peroleh 
terse but? 

KP1066: Iya, Bu. Saya sudah yakin. 
PI 067 : Apakah kamu perlu membaca kembali soal untuk memastikan 

kembali bahwa pemahamanmu terhadap soal ini sudah tepat dan 
hasil yang kamu dapat sudah benar? 

KP1067: Tidak, Bu. 

Dari data yang dituliskan di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dimaksud adalah tahap pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 

peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

kinestetik beijenis kelamin perempuan (KP) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 tersebut. 

Tahap memahami masalah. Pada saat memahami masalah, KP melakukan 

hal-hal berikut ini. KP menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya 

unnlk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut (KP1003, KP1006, 

KPl 007). KP menyadari bahwa dengan membaca soal subjek dapat memahami 

soal tersebut (KP1006). Jika KP belum dapat memahami soal, maka KP akan 

mengulangi membaca soal agar dapat mengerti kata-kata yang ada di soal 

(KP1009, KP1016). KP membaca soal dengan terns menerns menggerakkan 

kakinya seraya tangannya memainkan pulpen yang dipegangnya (KP1004). 

Setelal1 membaca soal berulang-ulang, KP dapat menuliskan bagian yang 

diketahui dan yang ditanyakan di soal (KP1013, KP1021). KP berpikir bahwa 

konsep prasyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep 
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penjumlahan, konsep kuadrat, dan konsep perkalian (KP1022). KP menyadari 

bahwa dengan menggunakan konsep tersebut subjek dapat menyelesaikan soal 

(KP1023). KP dapat menyebutkan kalimat yang danggapnya penting untuk 

dicermati (KP1026, KP1027). KP menyadari bahwa kalimat bagian yang 

diketahui dan yang ditanyakan adalah penting untuk dicermati (KP1029). KP 

melakukan pemantauan terhadap langkal1-langkah yang diambilnya untuk 

memahami soal (KP1008) dengan cara memastikan bahwa dengan langkah 

tersebut subjek dapat memperoleh pemahaman tentang maksud soal. KP juga 

memantau kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan untuk memecahkan 

masalah di soal tersebut (KP1023) dengan cara memastikan bahwa konsep yang 

disebutkan di soal telah dipikirkannya sebagai konsep prasyarat. KP memantau 

informasi penting yang ada di soal tersebut (KP1027, KP1028) dengan cara 

memastikan seluruh informasi penting yang terdapat di soal telah diingatnya. 

Akan tetapi KP tidak memikirkan cara lain selain yang digunakan subjek untuk 

memahami soal (KP1037). KP melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran 

ungkapan yang dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara 

mencocokkan kata-kata yang disebutkannya dengan soal (KP1036). KP juga 

melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian konsep prasyarat yang akan 

digunakannya dalam memecallkan masalah juga dengan cara mencocokkan 

dengan kalimat-kalimat di soal (KP1032). 

Tahap membuat rencana pemecahan masalah. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, KP melakukan hal-hal berikut ini. KP memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghitung 

bilangan pertama terlebih dahulu kemudian mencari bilangan kedua (KP1041, 
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KP1042). KP menyadari bahwa dengan urutan langkah tersebut subjek dapat 

menemukan bilangan pertama dan bilangan kedua (KP1041, KP1042). KP 

memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah (KPl 038) 

yaitu 30 menit. KP tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan 

masalah yang terdapat di soal (KP1047). KP melakukan pemantauan terhadap 

rencana alur pemecal1an masalah (KP1043, KP1044, KP1045) dengan cara 

memastikan bahwa alur yang ditetapkannya adalah alur yang lebih mudah baginya 

untuk menemukan bilangan pertama dan bilangan kedua. Selain itu, KP juga 

melakukan pemantauan terhadap ketepatan rencana yang dibuatnya untuk 

memecahkan masalah (KP1043, KP1044, KP1045) dengan cara membandingkan 

dengan alur yang lain, yakni mencari bilangan kedua terlebih dahulu. KP 

memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan cara mengecek 

kesesuaiannya bilangan yang digunakan dalam perhitungan dengan yang 

diketahui di soal (KP1050). KP memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan 

untuk menyelesaikan soal dengan cara memperkirakan waktu yang diperlukan 

untuk mencari masing-masing bilangan yang dicari (KP1039, KP1051). 

Tahap melaksanakan rencana pemecaltan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, KP melakukan hal-hal berikut. KP 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara menentukan bilangan yang dikali 

2 hasilnya 30 (KP1052). KP menyadari bahwa dengan begitu subjek dapat 

menemukan bilangan pertama yang kemudian dapat digunakannya untuk 

menghitung bilangan kedua (KP1052). KP memikirkan cara yang digunakannya 

untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu hanya dengan cara 
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menghitung bilangan pertama kemudian menentukan bilangan kedua (KP1053, 

KP1054). KP melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah dibuatnya, 

yaitu dengan menghitung 2 x bilangan pertama = 30, sehingga diperoleh bilangan 

pertama 15. Selanjutnya 15 + kuadrat bilangan kedua = 96, kemudian 

menyimpulkan bahwa bilangan kedua adalah 9 (KP1056). KP melakukan 

peninjauan terhadap pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, 

yakni dengan cara memastikan telah diperoleh bilangan pertama dan bilangan 

kedua (KP1060). KP melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang 

dilakukannya dengan cara melakukan penghitungan dengan hati-hati dan satu per 

satu (KP1058). KP juga memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan 

rencana yang telah dibuatnya (KP1061) dengan cara mengecek apakah telah 

diperoleh bilangan pertama maupun bilangan kedua. 

Tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Pada langkah 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, KP melakukan hal-hal sebagai 

berikut. KP memikirkan cara mengecek hasil yang diperoleh, yaitu dengan cara 

mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke pemyataan yang tertulis di soal 

(KP1062, KP1063). KP menyadari bahwa dengan melakukan hal itu subjek dapat 

menjadi yakin dengan hasil perhitungan yang dilakukannya (KP1066). KP 

memonitor kebenaran hasil yang diperoleh dengan cara berhati-hati dalam 

menghitung, karena jika perhitungannya benar, maka hasilnya juga benar 

(KP1059). KP juga memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya (KP1064, 

KPI 065) dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke soal. 
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2) Paparan Data Pada TPM 2 

P2003 : Ok. Saat ini saya telah rnenyiapkan satu soal untuk kamu 
selesaikan. Apa yang karnu lakukan pertama kalu tmtuk 
rnernahami rnasalah yang ada di soal ini? 

KP2003 : Saya akan rnernbaca soalnya dulu, Bu. Barn kalau nanti rnasih 
belum rnengerti saya biasanya bertanya. 

P2004 : Kepada siapa kamu bertanya? 
KP2004 : Biasanya kalau ada ternan yang saya rasa bisa rnernbantu 

rnenjelaskan, saya bertanya ke ternan. Tapi kalau soalnya sulit 
sekali dan tidak ada ternan yang bisa, saya bertanya ke guru, Bu. 

P2005 : Oh, begitu. Ini lernbar soalnya. Silahkan kalau kamu rnau 
rnernbacanya. 

KP2005 : Dibaca keras-keras atau dalam hati, Bu. 
P2006 : Terserah kamu. Mana yang rnernbuat kamu nyarnan. 
KP2006 : (Subjek mengangkat /embar soal sejajar dengan pandangan 

matanya menggunakan salah satu tanggnya. Sementara tangan 
yang lain memainkan pulpen yang dipegangnya dengan sesekali 
mengetukkan ujung pulpen ke dahinya. Kakinya bergerak-gerak 
seperti membuat gerakan agar badannya tidak diam. Subjek 
membaca soal dengan berbisik lirih untuk dirinya sendiri. 
Aktivitas ini dilakukan subjek dalam waktu yang cukup lama) 
Sudah, Bu. 

P2007 : Ok, apakah kamu sudah paham? 
KP2007 : Agak paham, Bu. Sepertinya soalnya kayak yang kapan hari itu 

ya,Bu? 
P2008 : Iya. Mernang soalnya setipe dengan yang kapan hari itu. Terus, 

apa rnasalahnya sehingga kamu belurn cukup paharn soal ini? 
KP2008 : Hehe (Subjek tersenyum kecil). Saya rnasih belum yakin dengan 

apa yang saya rnengerti di soal ini, Bu. 
P2009 : Ok. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan selanjutnya? 
KP2009: Kalau saya rninta waktu tmtuk rnernbaca kernbali soal llll, 

bolehkah Bu? 
P20 10 : Silahkan. 
KP2010: (Subjek kembali membaca soal. Kalt int konsentrast subjek 

tampak hanya pada bagtan tertentu dart soal. Kemungkinan 
hanya bagtan yang subjek belum cukup yakin saja. Hal ini 
tampak dart pandangan matanya dan arah ujung pulpen yang 
dipegangnya. Akttvttas ini dilakukan subjek ttdak begitu lama). 
Insya Allah sudah, Bu. 

P2011 : Apakah kamu sudah paham rnasalah di soal ini? 
KP2011 : Sudah lebih paham dibanding tadi, Bu. Hehe (Subjek tersenyum 

kecil). 
P2012 : Ok. Bisakah kamu rnenuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan di soal ini? 
KP2012: lya, Bu. (cukup lama subjek menuliskan sesuatu dt lembar jawab 

sambil sesekali membaca ulang soal. Kakinya terns bergerak-
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gerak sehinggan badan subjek tidak sempat terdiam. Kadang 
sesekali kakinya mengehentak-hentak kecil ke lantai). Sudah, Bu. 

P20 13 : Ok. Apakah sudah kamu tulis semua yang diketahui dan yang 
ditanyakan di soal ini? 

KP2013: Insya Allah sudah semua, Bu. Tapi tidak tahujuga kalau ini masih 
salah. Hehe (Subjek tersenyum kecil). 

P2014 : Kok sepertinya kamu masih ragu-ragu dengan apa yang kamu 
tuliskan? 

KP2014: Tidak, Bu. Saya sudah cukup yakin. 
P20 15 : Baik kalau begitu. Kalau saya minta kamu menceritakan ulang 

soal ini, bisa? 
KP2015 : Bisa, Bu. 
P2016 : Bagaimana ceritanya? 
KP2016 : Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Tiga kali bilangan 

pertama adalah 30. Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua 
bilangan tersebut. (Subjek membaca kalimat-kalimat di soal). 

P20 17 : Selanjutnya, apa yang kamu tuliskan pada bagian diketahui? 
KP2017 : Diketahui tiga kali bilangan pertama adalah 30. Jika bilangan 

pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua 
mengahasilkan bilangan 7 4. 

P2018 :Terns, apa yang ditanyakan? 
KP20 18 : Ditanyakan bilangan pertama dan kedua. 
P20 19 : Ok. Setelah kamu membaca dan memahami soal ini, apakah untuk 

menyelesaikannya, kamu perlu mengetahui tentang konsep 
tertentu? 

KP2019: Maksudnya, Bu? 
P2020 : Kan tadi kamu sudah membaca soal ini. Kamu juga sudah 

bernsaha untuk memahaminya. Setelah kamu paham, apakah 
kamu merasa perlu mengetahui konsep tertentu agar dapat 
menyelesaikan soal ini dengan baik? 

KP2020 : Iya, Bu. 
P2021 : Konsep apa saja itu? 
KP2021 : Menurut saya, saya harus tahu bilangan asli. Terns, saya JUga 

harus tahu perkalian, penjumlahan, dan kuadrat. 
P2022 : Oh, begitu. Apa alasanmu, sehingga kamu merasa perlu 

memahami konsep-konsep yang kamu sebut tadi? 
KP2022 : Di soal kan ada kata-kata bilangan asli. Jadi, saya perlu tahu 

bilangan asli. Terns ada kata kali, berarti perkalian. Ada juga kata 
dijumlahkan, berarti penjumlaha. Terns, ada kata kuadrat, berarti 
saya juga harus tahu kuadrat. Begitu, Bu. 

P2023 : Baiklah. Apakah ada informasi penting yang perlu kamu ingat di 
soal ini? 

KP2023 : Iya, Bu. Angkanya yang perlu diingat. 
P2024 : Apakah ada yang lain? 
KP2024: Terns, Jumlahnya. 
P2025 : Bisakah kamu menyebutkannya secara rinci? 
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KP2025 : Bisa, Bu. Angka yang perlu diingat adalah ini, 30 (Subjek 
menunjuk bilangan yang ada di soal menggunakan ujung 
pulpennya). Kan ini ada kalimat tiga kali bilangan pertama adalah 
30. Ini juga perlu diingat, Bu. Penting. Hebe (Subjek tersenyum 
kecil). Terns, inijuga ada angka 74 (Subjek menunjuk bilangan 74 
yang ada di soal dengan menggunakan ujung pulpennya). lni 
penting karena di sini dituliskan kalau bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
7 4. Begitu, Bu. 

P2026 : Ob, begitu. Jadi, pada saat kamu tadi membaca soal ini, ada 
bagian-bagian yang kamu cermati? 

KP2026 : Tentu, Bu. 
P2027 : Bagian mana saja yang kamu cermati? 
KP2027 : Bagian ini, Bu. (Subjek menunjuk ke kalimat di soal "tigak kali 

bilangan pertama adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 74. Carilah 
kedua bilangan terse but" dengan menggunakan ujung 
pulpennya). 

P2028 : Ok. Apa alasanmu mencermati kalimat-kalimat itu? 
KP2028: lni adalah yang diketahui dan yang ditanya di soal ini, Bu. Jadi, 

saya barns mencermatinya. Takutnya kalau tidak dicermati, angka 
yang saya ingat salah. Hebe (Subjek tersenyum kecil). 

P2029 : Tadi ketika saya tanyakan langkah pertama yang kamu lakukan 
untuk memahami soal adalah dengan membaca soalnya. Apakah 
dengan membaca kamu sudah dapat memahami soal ini? 

KP2029 : Tidak, Bu. membaca banya untuk mengetahui saja ini soalnya 
apa. Terns kalau ingin paham, saya masih barns mengerti kata
kata (istilah-istilah) di soal ini. Dengan begitu saya bisa tahu apa 
yang diketahui dan yang ditanya di soal ini. 

P2030 : Ob, begitu. Kamu tadi juga mengatakan bahwa tmtuk 
menyelesaikan soal ini kamu perlu talm tentang konsep bilangan 
asli, perkalian, penjumlahan, dan kuadrat. Apakah ada konsep lain 
yang juga perlu kamu tabu untuk menyelesaikan soal ini? 

KP2030 : Sepertinya tidak, Bu. ltu saja. 
P2031 : Apa alasanmu sehingga kamu sangat yakin bahwa dengan 

mengetahui konsep itu kamu sudah dapat menyelesaikan soal ini? 
KP2031 : Saya yakin, karena di soal ini memang tidak menyebutkan kata

kata yang lain selain bilangan asli, kali, dijumlahkan, dan kuadrat. 
Misalnya ada kata kurang atau bagi, maka saya perlu tabu 
pengurangan atau pembagian. Tapi, kan di soal ini tidak 
disebutkan kata-kata kuranga ataupun bagi. Begitu, Bu. Hebe 
(Subjek tersenyum kecil. Kali ini sorot matanya menandakan 
bahwa subjek sangat yakin denganjawabannya). 

P2032 : Ob, begitu. Jadi konsep-konsep tersebut sudah sesuai untuk 
menyelesaikan soal ini, begitu? 

KP2032 : Iya, Bu. Sudah sesuai. 
P2033 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu sudah sesuai? 
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KP2033 : Kalau saya lihat lagi ke soal, kan memang hanya disebutkan 
bilangan asli, kali, dijumlahkan, dan kuadrat. 

P2034 : Ok. Kamu tadi juga sudah menyebutkan informasi penting yang 
ada di soal ini. Apakah ada informasi lain selain yang kamu 
sebutkan tadi dan itu penting untuk menyelesaikan soal ini? 

KP2034 : Em ... (Subjek terdiam sejenak sambil mengamati kalimta-kalimat 
di soal) Tidak, Bu. yang penting ya yang saya sebutkan tadi. 
Tidak ada yang lain lagi. 

P2035 : Ok. Kalau sekali lagi kamu saya minta untuk menceritakan 
kembali soal ini sesuai dengan pemahamanmu, apakah kamu 
bisa? 

KP2036 : Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Tiga kali bilangan 
pertama adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua, maa menghasilkan 74. Carilah kedua bilangan 
tersebut. (subjek kembali membaca soal dengan suara lantang. 
Subjek tidak menceritakan kembali isi soal, akan tetapi membaca 
ulang soal). 

P2037 : Kalau inti soal ini kamu paham tidak? 
KP2037: Paham, Bu. 
P2038 : Apa inti soal ini? 
KP2038 : Saya harus mencari dua bilangan. Bilangan itu adalah bilangan 

asli. Terns, tiga kali bilangan pertamanya adalah 30. Terns, kalau 
bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua 
hasilnya 7 4. 

P2039 : Oh, begitu. Apakah yang kamu ungkapkan itu sudah benar-benar 
sesuai dengan maksud soal ini? 

KP2039 : Iya, Bu. Kan soalnya memang begitu. 
P2040 : Apakah selain cara yang kamu tempuh untuk memahami soal ini, 

kamu juga memikirkan cara yang lain? 
KP2040 : Tidak , Bu. hanya cara itu yang saya pikirkan. 
P2041 : Kira-kira ada ataukah tidak kemungkinan memahami soal m1 

dengan cara selain yang kamu lakukan? 
KP2041 : Mungkin ada, Bu. Tapi saya tidak tahu cara yang lain. 
P2042 : Oh, begitu. Setelah kamu paham soal ini, bagaimana alur yang 

akan kamu tempuh untuk menyelesaikan soal ini? 
KP2042 : Apa alur itu, Bu? 
P2043 : Alur sama dengan langkah-langkah yang berurutan dari awal 

sampai akhirnya kamu dapat memperolehjawaban soal ini. 
KP2043: 0 .... Pertama saya akan mencari bilangan pertama, terns saya 

mencari bilangan kedua. 
P2044 : Bisakah kamu ceritakan lebih rinci? 
KP2044 : Iya, Bu. Pertama, saya akan hitung bilangan pertama. kan tiga kali 

bilangan pertama adalah 30. Jadi, saya harus menemukan 
bilangan berapa kalau dikali tiga hasilnya 30. Terns, kalau sudah 
dapat, saya akan cari bilangan kedua. kan bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua hasilnya 7 4. 

P2045 : Mengapa kamu memilih untuk mencari bilangan pertama dulu 
kemudian bilangan kedua? 
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KP2045 : Lebih mudah mencari bilangan pertama dulu baru bilangan kedua, 
Bu. 

P2046 : Kok tahu bahwa itu lebih mudah, apa alasanmu? 
KP2046 : Kan kalau untuk mencari bilangan pertama hanya menghitung 

bilangan berapa kalau dikali tiga hasilnya 30. Tapi kalau mencari 
bilangan kedua, rumit. Kata-katanya saja ada bilangan pertama 
dijumlahkan kuadrat bilangan kedua. ini pasti lebih rnmit, Bu. 

P2047 : Tapi, sebenarnya bisa tidak kalau dicari dulu bilangan kedua baru 
kemudian bilangan pertama? 

KP2047 :Em .... (Subjek terdiam. Tampaknya subjek sedang berpikir). Tidak 
tabu, Bu. Tapi sepertinya memang lebih cepat kalau mencari 
bilangan pertama dulu baru kemudian bilangan kedua. 

P2048 : Ok. Apakah alur yang kamu susun itu sudah sesuai dengan soal 
ini? 

KP2048 : Sesuai, Bu. 
P2049 : Bagaimana kamu mengecek bahwa itu sudah sesuai dengan soal 

ini? 
KP2049 : Kan yang dicari bilangan pertama dan bilangan kedua. Kalau saya 

sudah dapat menemukan bilangan pertama dan bilangan keduanya 
berarti sudah sesuai dengan soal ini, Bu. 

P2050 : Oh, begitu. Untuk menjalankan alur yang kamu sebutkan itu, 
perlu berapa menit kira-kira? 

KP2050 : Kayaknya 30 menit, Bu. hebe (subjek tersenyum kecil) 
P2051 : Mengapa kamu perkirakan waktu yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan soal ini adalah 30 menit? 
KP2051 : Saya kurang bisa menghitung, Bu. Takutnya kalau waktunya 

kurang saya jadi salah menjawabnya. 
P2052 : Bagaimana kamu bisa memutuskan bahwa 30 menit adalah 

perkiraan waktu yang cukup untuk kamu menyelesaikan soal ini? 
KP2052 : Untuk mencari bilangan pertama, say a perlu waktu sekitar 10 

menit. Terns untuk mencari bilangan kedua, saya perlu waktu 
lebih lama. Mungkin 20 menit cukup. Jadi, 30 menit saya bisa 
menyelesaikan soal ini. 

P2053 : Ok. Sekarang silahkan kamu selesaikan soal ini. Tulis jawabanmu 
di lembar jawab. 

KP2053 : Iya, BtL (Subjek mengerjakan soal dengan serius. Akan tetapi 
badan subjek tidak terdiam. Hal ini dikarenakan kakinya yang 
terns bergerak. Sesekali subjek memainkan pulpen yang ada di 
tangannya di sela-sela subjek menuliskan jawaban di lembar 
jawab.subjek melakukan aktivitas mengerjakan soal ini kurang 
lebih 32 menit). Sudah, Bu. 

P2054 : Apa yang pertama kali kamu lakukan ketika melaksanakan 
rencana yang telah kamu susun? 

KP2054: Pertama saya tulis dulu 3 x bilangan pertama = 30. Terns, saya 
hitung, Bu. 

P2055 : Ok. Kamu tadi telah menyusun rencana untuk menyelesaikan soal 
ini. Bagaimana cara yang kamu pikirkan untuk melaksanakan 
rencana tersebut? 
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KP2055: Saya cari 3 kali berapa hasilnya 30. Kalau sudah dapat, hasilnya 
itu ditambah berapa hasilnya 7 4. Bam kemudian saya cari 
bilangan kedua. 

P2056 : Bagaimana cara mencari bilangan kedua? 
KP2056: Kan sudah dapat bilangannya, jadi saya akan mencari bilangan 

berapa kalau dikuadratkan hasilnya bilangan itu. Kalau sudah 
dapat, itu berarti bilangan keduanya. 

P2057 : Oh, begitu. Bisakah kamu ceritakan jawaban yang tadi kamu 
tuliskan di lembar jawab? 

KP2057 : Tiga kali bilangan pertama = 30. Saya cari tiga kali berapa 
hasilnya 30. Cara menghitungnya juga disebutkan, Bu? 

P2058 : Iya, silahkan secara rinci kamu ceritakan sampai akhirnya kamu 
memperolehjawaban soal ini. 

KP2059: Kan 3 x 5 = 15, 3 x 6 = 18, terns saya hitung sampai saya dapat 3 
x 10 = 30. Jadi, saya dapat bilangan pertama adalah 10. Terns, 10 
ditambah berapa hasilnya 74. Saya hitung, 10 + 30 = 40, 10 + 40 
=50, 10 + 60 = 70. Akhirnya saya dapatkan 10 + 64 = 74. Terns 
saya cari bilangan berapa kalau dikuadratkan dapat 64. Saya 
hitung 3 x 3 = 9, 5 x 5 = 25, 6 x 6 =36, sampai saya dapat 8 x 8 = 
64. Jadi, 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi bilangan kedua adalah 8. 

P2060 : Ok. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana 
yang kamu susun tadi? 

KP2060 : Iya, Bu. Sesuai. 
P2061 : Apa alasanmu mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan 

rencana yang kamu susun? 
KP2061 : Kan sudah pas, Bu. Saya cari bilangan pertama terns saya cari 

bilangan kedua. 
P2062 : Apakah kamu tadi melakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai 

dengan rencana ataukah be1um? 
KP2062: Saya tadi hanya melihat hasilnya, Bu. Pas saya dapatkan bilangan 

pertamanya, terns saya dapat juga bilangan kedua, saya yakin 
bahwa itu sesuai dengan rencana. 

P2063 : Oh, begitu. Apakah hitungan yang kamu peroleh itu sudah benar? 
KP2063: Em ... (Subjek terdiam sejenak) Tadi saya sudah yakin bahwa saya 

tidak salah hitung, Bu. karena tadi saya sudah ulang-ulang 
menghitungnya. Hehe (Subjek tersenyum kecil). Tapi sebentar ya, 
Bu. Saya akan periksa lagi. (Subjek melihat jawabannya di 
/embar jawab. Bibir subjek komat kamit mengucapkan bilangan 
tertentu. Sepertinya subjek sedang melakukan hitungan perkalian 
di benaknya. Aktivitas ini dilakukan subjek selama kurang lebih 
10 menit). Sudah benar, Bu. Tidak ada yang salah hitung. 

P2064 : Dengan demikian, jawaban yang kamu peroleh untuk soal ini 
adalah ... 

KP2064 : Bilangan pertama 10 dan bilangan kedua 8. 
P2065 : Apakah kamu tadi memikirkan cara mengecek apakah jawaban 

yang kamu peroleh itu benar ataukah salah? 
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KP2065: Iya, Bu. Pas dapat jawabannya, saya ragu-ragu. Jadi saya pikir 
kalau bilangan pertama dan kedua ini dimasukkan dan hasilnya 
pas, pasti jawaban saya benar. 

P2066 : Se1ain itu, apakah ada hal lain yang kamu lakukan untuk 
memperkecil kemungkinan basil yang kamu peroleh salah? 

KP2066 : Ada, Bu. Saya selalu berhati-hati dalam menghitung. Kan 
memang saya agak lama kalau menghitung, Bu. hehe (Subjek 
tersenyum kecil) Jadi, saya pelan-pelan menghitungnya. Biar tidak 
salah hasil yang saya dapat. 

P2067 : Ok. Apakah kamu tadi juga memeriksa hasil yang kamu peroleh 
itu? 

KP2067 : Iya, Bu. 
P2068 : Bagaimana cara kamu mengeceknya? 
KP2068: Kan 3 x 10 = 30,pas. Berarti benar bahwa bilangan pertama = 10. 

Terns, 10 + 64 = 74, pas. Terns, 8 x 8 = 64, pas juga. Jadi, 
bilangan kedua = 8. 

P2069 : Oh, begitu. Apakah sampai sejauh ini kamu masih merasa perlu 
untuk membaca kembali soal ini sebagai langkah memastikan 
kebenaran pemahamanmu tentang soal ini? 

KP2069 : Em ... Tidak, Bu. Sudal1 cukup. 

Dari data yang dituliskan di atas, peneliti dapat memberikan makna tentang 

bagaimana subjek melakukan aktivitas pada saat memecahkan masalah. Adapun 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dimaksud adalah tahap pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh Polya. Berikut ini adalah pemaknaan yang diberikan 

peneliti tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh subjek dengan gaya belajar 

kinestetik be:rjenis kelamin perempuan (KP) pada saat memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 2 tersebut. 

Tahap memaltami masalalt. Pada saat memahami masalah, KP melakukan 

hal-hal berikut ini. KP menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya 

untuk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut (KP2003). KP 

menyadari bahwa dengan membaca soal subjek dapat mengetahui isi soal 

(KP2029). Jika KP belum dapat memahami soal, maka KP akan mengulangi 

membaca soal (KP2009). KP membaca soal dengan terns menerus menggerakkan 
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kakinya seraya tangannya memainkan pulpen yang dipegangnya (KP2006 ). 

Setelah membaca soal berulang-ulang, KP dapat menyebutkan bagian yang 

diketahui dan yang ditanyakan di soal (KP20 17, KP20 18). KP berpikir bahwa 

konsep prasyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep 

bilangan asli, konsep perkalian, konsep penjumlahan, dan konsep kuadrat 

(KP2020, KP2021). KP menyadari bahwa konsep-konsep tersebut dapat 

digunakan untuk menyelesaikan soal (KP2022). KP dapat menyebutkan kalimat 

yang danggapnya penting untuk dicermati (KP2027). KP menyadari bahwa 

kalimat bagian yang diketahui dan yang ditanyakan adalah penting untuk 

dicermati (KP2028). KP melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang 

diambilnya untuk memahami soal (KP2029) dengan cara memastikan langkah 

yang diambil telah menjadikan KP dapat mengetahui yang diketahui dan yang 

ditanyakan soal. KP memantau kesesuaian konsep prasyarat yang akan digtmakan 

untuk memecahkan masalah di soal terse but (KP2031) dengan cara memastikan 

bahwa konsep yang akan digunakannya untuk menyelesaikan soal tersebut telah 

disebutkan pada kalimat di soal. Adapun informasi penting yang ada di soal 

tersebut dipantau KP dengan cara memastikan seluruh informasi penting di soal 

tersebut telah diingatnya (KP2025, KP2034). Akan tetapi KP tidak memikirkan 

cara lain selain yang digunakan subjek untuk memahami soal (KP2040). KP 

melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya 

berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara mencocokkan kata-kata yang 

disebutkannya dengan soal (KP2039). KP juga melakukan pemeriksaan terhadap 

kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan 
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masalah juga dengan cara mencocokkan dengan kalimat-kalimat di soal 

(KP2033). 

Tahap membuat rencana pemecahan masalah. Pada saat membuat rencana 

pemecahan masalah, KP melakukan hal-hal berikut ini. KP memikirkan urutan 

langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghitung 

bilangan pertama terlebih dahulu kemudian mencari bilangan kedua (KP2043). 

KP menyadari bahwa dengan menggunakan urutan langkah tersebut subjek dapat 

memperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua (KP2044 ). KP memperkirakan 

waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah (KP2050) yaitu 30 menit. 

KP tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah yang 

terdapat di soal (KP204 7). KP melakukan pemantauan terhadap rencana alur 

pemecahan masalah (KP2045, KP2046) dengan cara memastikan rencana alur 

tersebut adalah yang paling mudah dan menghasilkan diperolehnya bilangan 

pertama dan bilangan kedua. Selain itu, KP juga melakukan pemantauan terhadap 

ketepatan rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah (KP2047) dengan 

cara membandingkan dengan kemungkinan alur lain yakni mencari bilangan 

kedua terlebih dulu. KP memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah 

dengan cara memastikan telah diperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua 

(KP2049). KP memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk 

menyelesaikan soal dengan cara memperkirakan waktu yang diperlukan untuk 

mencari masing-masing bilangan yang dicari (KP2052). 

Tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, KP melakukan hal-hal berikut. KP 

menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya tmtuk melaksanakan 
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rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara menentukan bilangan yang dikali 

3 hasilnya 30 (KP2054 ). KP menyadari bahwa dengan begitu subjek telah 

memperoleh bilangan pertama, sehingga subjek dapat menggunakannya untuk 

menghitung bilangan kedua (KP2055). KP memikirkan cara yang digunakannya 

untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu hanya dengan cara 

menghitung bilangan pertama kemudian menentukan bilangan kedua (KP2055, 

KP2056). KP melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah dibuatnya, 

yaitu dengan menghitung 3 x bilangan pertama = 30, sehingga diperoleb bilangan 

pertama 10. Selanjutnya 10 + kuadrat bilangan kedua = 74, kemudian 

menyimpulkan bahwa bilangan kedua adalah 8 (KP2057, KP2058). KP 

melakukan peninjauan terbadap pelaksanaan rencana pemecal1an masalah yang 

dilakukannya, yakni dengan cara memastikan telah diperoleh bilangan pertama 

dan bilangan kedua (KP2060, KP2061 ). KP melakukan pemantauan terbadap 

perhitungan yang dilakukannya dengan cara melakukan penghitungan dengan 

berulang-ulang dan bati-hati (KP2063). KP juga memeriksa kesesuaian apa yang 

dilaksanakan dengan rencana yang telah dibuatnya (KP2062) dengan cara 

mengecek apakah telah diperoleb bilangan pertama dan bilangan kedua. 

Tallap memeriksa kembali llasil pemecallan masalall. Pada langkah 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah, KP melakukan hal-hal sebagai 

berikut. KP memikirkan cara mengecek basil yang diperoleh, yaitu dengan cara 

mensubstitusikan hasil yang diperoleb ke pemyataan yang tertulis di soal 

(KP2065). KP menyadari bahwa dengan melakukannya subjek dapat meyakini 

kebenaran basil yang diperolelmya (KP2065 ). KP memonitor kebenaran basil 

yang diperoleh dengan cara berhati-bati dalam menghitung, agar basil yang 
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diperoleb benar (KP2066). KP juga memeriksa kebenaran jawaban yang 

diperolehnya (KP2067, KP2068) dengan cara mensubstitusikan basil yang 

diperoleb ke soal. 

b. Validasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleb dari basil wawancara berbasis tugas pada 

TPM 1 dan TPM 2, maka dapat dilihat konsistensi aktivitas yang dilakukan KP 

dalam memecahkan masalah. Adapun data aktivitas-aktivitas yang dilakukan KP 

terse but ditampilkan pad a tabel 4. 9 berikut ini. Pada tabel tersebut juga dituliskan 

pengelompokan aktivitas metakognisi yang dilakukan oleb KP berdasarkan 

indikator metakognisi dalam memecahkan masalah yang telab disajikan di tabel 

3.5. 

Langkah 
Pemecahan 

Masalah 
Memahami 
masalah (M) 

Tabel 4.9 Perbandingan Data Subjek KP 
Pada TPM 1 dan TPM 2 

Data Pada TPM 1 Data Pada TPM 2 

(MBl) (MBI) 

KP menyebutkan bahwa KP menyebutkan 
langkah pertama yang bahwa langkah 
dilakukannya untuk pertama yang 
memahami soal adalah dilakukannya untuk 
dengan membaca soal memahami soal 
tersebut (KP1003, adalah dengan 
KP1006, KP1007). membaca soal tersebut 
KP menyadari bahwa (KP2003). 
dengan membaca soal KP menyadari bahwa 
subjek dapat memahami dengan membaca soal 
soal tersebut (KPI 006) subjek dapat 

mengetahui isi soal 
(KP2029). 

Jika KP belum dapat Jika KP belum dapat 
memahami soal, maka memahami soal, maka 
KP akan mengulangi KP akan mengulangi 

Konsistensi 
Data 

Konsisten 

Konsisten 
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membaca soal agar dapat membaca soal 
mengerti kata-kata yang (KP2009). 
ada di soal (KP 1009, 
KP1016). 
KP membaca soal KP membaca soal Konsisten 
dengan terns menerus dengan terns menerus 
menggerakkan kakinya menggerakkan 
seraya tangannya kakinya seraya 
memainkan pulpen yang tangannya memainkan 
dipegangnya (KP1004). pulpenyang 

dipegangnya 
(KP2006). 

Setelah membaca soal Setelah membaca soal Konsisten 
berulang-ulang, KP berulang-ulang, KP 
dapat menuliskan bagian dapatmenyebutkan 
yang diketahui dan yang bagian yang diketahui 
ditanyakan di soal dan yang ditanyakan 
(KP1013, KP1021). di soal (KP20 17, 

KP2018). 
(MB2) (MB2) Konsisten 

KP berpikir bahwa KP berpikir bahwa 
konsep prasyarat yang konsep prasyarat yang 
diperlukan untuk diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini menyelesaikan soal ini 
adalah konsep adalah konsep 
penjumlahan, konsep bilangan asli, konsep 
kuadrat, dan konsep perkalian, konsep 
perkalian (KP1022). penjumlahan, dan 
KP menyadari bahwa konsep kuadrat 
dengan menggunakan (KP2020, KP2021). 
konsep tersebut subjek KP menyadari bahwa 
dapat menyelesaikan konsep-konsep 
soal (KP1023) tersebut dapat 

digunakan untuk 
menyelesaikan soal 
(KP2022) 

KP dapat menyebutkan KP dapat Konsisten 
kalimat yang menyebutkan kalimat 
danggapnya penting yang danggapnya 
untuk dicermati penting untuk 
(KP1026, KP1027). dicermati (KP2027). 
(MB3) (MB3) Konsisten 

KP menyadari bahwa KP menyadari bahwa 
kalimat bagian yang kalimat bagian yang 
diketahui dan yang diketahui dan yang 
ditanyakan adalah ditanyakan adalah 
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penting untuk: dicermati penting untuk 
(KP1029). dicennati (KP2028). 
(MMl) (MMl) Konsisten 

KP melakukan KP melakukan 
pemantauan terhadap pernantauanterhadap 
langkah-langkah yang langkah-langkah yang 
diambilnya untuk diarnbilnya untuk: 
rnernahami soal memaharni soal 
(KP1008) dengan cara (KP2009 dengan cara 
rnemastikan bahwa rnernastikan langkah 
dengan langkah tersebut yang diambil telah 
subjek dapat menjadikan KP dapat 
rnemperoleh pemahaman mengetahui yang 
tentang rnaksud soal. diketahui dan yang 

ditanyakan soal. 
(MM2) (MM2) Konsisten 

KP juga rnemantau KP mernantau 
kesesuaian konsep kesesuaian konsep 
prasyarat yang akan prasyarat yang akan 
digunakan untuk digunakan untuk: 
rnernecahkan masalah di memecahkan masalah 
soal tersebut (KP1023) di soal tersebut 
dengan cara rnemastikan (KP2031) dengan cara 
bahwa konsep yang rnemastikan bahwa 
disebutkan di soal telah konsep yang akan 
dipikirkannya sebagai digunakannya untuk 
konsep prasyarat menyelesaikan soal 

tersebut telah 
disebutkan pada 
kalimat di soal 

(MM3) (MM3) Konsisten 

KP rnemantau informasi Adapun informasi 
penting yang ada di soal penting yang ada di 
terse but (KP 1027, soal tersebut dipantau 
KP1028) dengan cara KP dengan cara 
mernastikan seluruh memastikan seluruh 
informasi penting yang informasi penting di 
terdapat di soal telah soal tersebut telah 
diingatnya diingatnya (KP2025, 

KP2034) 
Akan tetapi KP tidak Akan tetapi KP tidak Konsisten 
memikirkan cara lain memikirkan cara lain 
selain yang digunakan selain yang digunakan 
subjek untuk: mernaharni subjek untuk 
soal (KPI 037). memahami soal 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



268 

(KP2040). 

(MEl) (MEl) Konsisten 

KP melakukan KP melakukan 
pemeriksaan terhadap pemeriksaan terhadap 
kebenaran ungkapan kebenaran ungkapan 
yang dikatakannya yang dikatakannya 
berdasarkan apa yang berdasarkan apa yang 
dipahaminya dengan dipahaminya dengan 
cara mencocokkan kata- cara mencocokkan 
kata yang disebutkannya kata-kata yang 
dengan soal (KPI 036). disebutkannya dengan 

soal (KP2039) 
(ME2) (ME2) Konsisten 

KP juga melakukan KP melakukan 
pemeriksaan terhadap pemeriksaan terhadap 
kesesuaian konsep kesesuaian konsep 
prasyarat yang akan prasyarat yang akan 
digunakannya dalam digunakannya dalam 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
juga dengan cara juga dengan cara 
mencocokkan dengan mencocokkan dengan 
kalimat-kalimat di soal kalimat-kalimat di 
(KP1032). soal (KP2033). 

Membuat (RBI) (RBI) Konsisten 
rencana 
pemecahan KP memikirkan urutan KP memikirkan 
masalah (R) langkah pemecahan urutan langkah 

masalah yang akan pemecahan masalah 
digunakan, yaitu dengan yang akan digunakan, 
cara menghitung yaitu dengan cara 
bilangan pertama menghitung bilangan 
terlebih dahulu pertama terlebih 
kemudian mencari dahulu kemudian 
bilangan kedua mencari bilangan 
(KP1041, KP1042). KP kedua (KP2043). 
menyadari bahwa KP menyadari bahwa 
dengan urutan langkah dengan menggunakan 
tersebut subjek dapat urutan langkah 
menemukan bilangan tersebut subjek dapat 
pertama dan bilangan memperoleh bilangan 
kedua (KP 1041, pertama dan bilangan 
KP1042). kedua (KP2044) 
(RB2) (RB2) Konsisten 

KP memperkirakan KP memperkirakan 
waktuyang waktuyang 
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diperlukannya untuk diperlukannya untuk 
memecahkan masalah memecahkan masalah 
(KPl 038) yaitu 30 (KP2050) yaitu 30 
men it. menit. 
KP tidak memikirkan KP tidak memikirkan Konsisten 
kemungk:inan adanya kemungk:inan adanya 
cara lain memecahkan cara lain memecahkan 
masalah yang terdapat di masalah yang terdapat 
soal (KP1047). di soal (KP2047). 
(RMl) (RMl) Konsisten 

KP melakukan KP melakukan 
pemantauan pemantauan terhadap 
terhadap rencana alur rencana alur 
pemecahan masalah pemecahan masalah 
(KP1043, KP1044, (KP2045, KP2046) 
KPl 045) dengan cara dengan cara 
memastikan bahwa alur memastikan rencana 
yang ditetapkannya alur tersebut adalah 
adalah alur yang lebih yang paling mudah 
mudah baginya untuk dan menghasilkan 
menemukan bilangan diperolehnya bilangan 
pertama dan bilangan pertama dan bilangan 
kedua. kedua. 
(RM3) (RM3) Konsisten 

Selain itu, KP juga Selain itu, KP juga 
melakukan pemantauan melakukan 
terhadap ketepatan pemantauan terhadap 
rencana yang dibuatnya ketepatan rencana 
untuk memecahkan yang dibuatnya untuk 
masalah (KP1043, memecahkan masalah 
KP1044, KP1045) (KP2047) dengan cara 
dengan cara membandingkan 
membandingk:an dengan dengan kemungkinan 
alur yang lain, yakni alur lain yakni 
mencari bilangan kedua mencari bilangan 
terlebih dahulu. kedua terlebih dulu. 
(REl) (REl) Konsisten 

KP memeriksa KP memeriksa 
kesesuaian kesesuaian 
rencana alur pemecahan rencana alur 
masalah dengan cara pemecahan masalah 
mengecek kesesuaiannya dengan cara 
bilangan yang digunakan memastikan telah 
dalam perhitungan diperoleh bilangan 
dengan yang diketahui di pertama dan bilangan 
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soal (KP1050). kedua (KP2049). 
(RE2) (RE2) Konsisten 

KP memeriksa KP memeriksa 
kesesuaian kesesuaian 
waktu yang diperkirakan waktuyang 
untuk menyelesaikan diperkirakan untuk 
soal dengan cara menyelesaikan soal 
memperkirakan waktu dengan cara 
yang diperlukan untuk memperkirakan waktu 
mencari masing-masing yang diperlukan untuk 
bilangan yang dicari mencari masing-
(KP1039, KP1051). masing bilangan yang 

dicari (KP2052). 
Melaksanakan (PBl) (PBI) Konsisten 
rene ana 
pemecahan KP menentukan langkah KP menentukan 
masalah (P) pertama yang akan langkah pertama yang 

dilakukannya untuk akan dilakukannya 
melaksanakan rencana untuk melaksanakan 
pemecahan masalah, rencana pemecahan 
yaitu dengan cara masalah, yaitu dengan 
menentukan bilangan cara menentukan 
yang dikali 2 hasilnya 30 bilangan yang dikali 3 
(KP1052). hasilnya 30 (KP2054). 
KP menyadari bahwa KP menyadari bahwa 
dengan begitu subjek dengan begitu subjek 
dapat menemukan telah memperoleh 
bilangan pertama yang bilangan pertama, 
kemudian dapat sehingga subjek dapat 
digunakannya untuk menggunakannya 
menghitung bilangan untuk menghittmg 
kedua (KP1052). bilangan kedua 

(KP2055) 
KP memikirkan cara KP memikirkan cara Konsisten 
yang digunakannya yang digunakannya 
untuk melaksanakan untuk melaksanakan 
rencana pemecahan rencana pemecahan 
masalah, yaitu hanya masalah, yaitu hanya 
dengan cara menghitung dengan cara 
bilangan pertama menghitung bilangan 
kemudian menentukan pertama kemudian 
bilangan kedua menentukan bilangan 
(KP1053, KP1054). kedua (KP2055, 

KP2056). 
KP melaksanakan KP melaksanakan Konsisten 
rencana rencana 
pemecahan masalah pemecahan masalah 
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yang te1ah dibuatnya, yang te1ah dibuatnya, 
yaitu dengan yaitu dengan 
menghitung 2 x bilangan menghitung 3 x 
pertama = 30, sehingga bi1angan pertama = 
diperoleh bilangan 30, sehingga dipero1eh 
pertama 15. Selanjutnya bilangan pertama 10. 
15 + kuadrat bilangan Selanjutnya 10 + 
kedua = 96, kemudian kuadrat bilangan 
menyimpulkan bahwa kedua = 74, kemudian 
bilangan kedua adalah 9 menyimpulkan bahwa 
(KP1056). bilangan kedua adalah 

8 (KP2057, KP2058). 
(PMl) (PMl) Konsisten 

KP melakukan KP melakukan .. 
peninjauanterhadap perunJauan 

terhadap pelaksanaan pelaksanaan rencana 
rencana pemecahan pemecahan masalah 
masalah yang yang dilakukannya, 
dilakukannya, yakni yakni dengan cara 
dengan cara memastikan memastikan telah 
telah diperoleh bilangan diperoleh bilangan 
pertama dan bilangan pertama dan bilangan 
kedua (KP1060). kedua (KP2060, 

KP2061). 
(PM3) (PM3) Konsisten 

KP melakukan KP melakukan 
pemantauan terhadap pemantauanterhadap 
perhitungan yang perhitungan yang 
dilakukannya dengan dilakukannya dengan 
cara melakukan cara melakukan 
penghitungan dengan penghitungan dengan 
hati-hati dan satu per berulang-ulang dan 
satu (KP1058). hati-hati (KP2063 ). 
(PEl) (PEl) Konsisten 

KP juga memeriksa KP juga memeriksa 
kesesuaian apa yang kesesuaian apa yang 
dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan 
rencana yang telah rencana yang telah 
dibuatnya (KP1061) dibuatnya (KP2062) 
dengan cara mengecek dengan cara mengecek 
apakah telah diperoleh apakah telah diperoleh 
bilangan pertama bilangan pertama dan 
mauptm bilangan kedua. bilangan kedua. 

Memeriksa (KBl) (KBl) Konsisten 
kembali basil 
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pemecahan KP memikirkan cara KP memikirkan cara 
masalah (K) mengecek basil yang mengecek basil yang 

diperoleh, yaitu dengan diperoleh, yaitu 
cara mensubstitusikan dengan cara 
basil yang diperoleh ke mensubstitusikan basil 
pemyataan yang tertulis yang diperoleh ke 
di soal (KP1062, pemyataan yang 
KP1063). KP menyadari tertulis di soal 
bahwa dengan (KP2065). 
melakukan hal itu subjek 
dapat menjadi yakin 
dengan basil perhitungan 
yang dilakukannya 
(KP1066). 
(KMl) (KMl) Konsisten 

KP memonitor KP memonitor 
kebenaran basil yang kebenaran basil yang 
diperoleh dengan cara diperoleh dengan cara 
berhati-hati dalam berhati-hati dalam 
menghitung, karena jika menghitung, agar basil 
perhitungannya benar, yang diperoleh benar 
maka hasilnya juga (KP2066). 
benar (KP1059). 
(KEI) (KEI) Konsisten 

KP juga memeriksa KP juga memeriksa 
kebenaranjawaban yang kebenaran jawaban 
diperolehnya (K.P1064, yang diperolehnya 
KP1065) dengan cara (KP2067,KP2068) 
mensubstitusikan basil dengan cara 
yang diperoleh ke soal. mensubstitusikan 

basil yang diperoleh 
ke soal. 

Dari tabel di atas, KP menunjukkan konsistensi aktivitas yang dilakukannya 

dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, data yang diperoleh pada TPM 1 

merupakan data yang valid, sehingga dapat digunakan untuk mengambil 

kesimpulan. 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



273 

c. Penyimpulan Data 

Setelah dilakukan pemaparan dan validasi data, maka pada bagian ini, 

dilakukan penyimpulan tentang data tersebut. Kesimpulan yang diambil juga 

mempertimbangkan konsistensi kemunculan aktivitas subjek KP, khususnya 

aktivitas metakognisi dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, tabel 4.9 di atas 

digunakan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas metakognisi apa saja yang secara 

konsisten dilakukan subjek KP dalam memecahkan masalah. Berikut ini adalah 

kesimpulan data aktivitas metakognisi subjek KP dalam memecahkan masalah 

berdasarkan data pada TPM 1 dan TPM 2. 

1) Aktivitas metakognisi subjek KP pada tahap memahami masalah 

Pada tahap memahami masalah, subjek KP melakukan aktivitas 

perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan basil 

berpikirnya. Subjek KP menyadari proses dan basil berpikimya dalam 

membangun rencana memahami masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KP 

sebagai berikut. (a) KP menyebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukannya 

untuk memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut. Jika KP belum dapat 

memal1ami soal, maka KP akan mengulangi membaca soal agar dapat mengerti 

kata-kata yang ada di soal. KP menyadari bahwa dengan membaca soal subjek 

dapat memahami soal tersebut. (b) KP berpikir bahwa konsep prasyarat yang 

diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep penjumlahan, konsep 

kuadrat, dan konsep perkalian. KP menyadari bahwa dengan menggunakan 

konsep terse but subjek dapat menyelesaikan soal. (c) KP menyadari bahwa 

kalimat bagian yang diketahui dan yang ditanyakan adalah penting untuk 

dicermati. 
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Subjek KP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

memahami masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KP sebagai berikut. (a) KP 

melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang diambilnya untuk 

memahami soal dengan cara memastikan bahwa dengan langkah tersebut subjek 

dapat memperoleh pemahaman tentang maksud soal. (b) KP melakukan 

pemantauan terhadap kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan untuk 

memecahkan masalah di soal tersebut dengan cara memastikan bahwa konsep 

yang disebutkan di soal telah dipikirkannya sebagai konsep prasyarat. (c) KP 

melakukan pemantauan terhadap informasi penting yang ada di soal tersebut 

dengan cara memastikan seluruh informasi penting yang terdapat di soal telah 

diingatnya. Akan tetapi KP tidak memikirkan cara lain selain yang digunakan 

subjek untuk memahami soal. 

Subjek KP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

memahami masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KP sebagai berikut. (a) KP 

melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya 

berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara mencocokkan kata-kata yang 

disebutkannya dengan soal. (b) KP melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian 

konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah juga 

dengan mencocokkan dengan kalimat-kalimat di soal. 

2) Aktivitas metakognisi subjek KP pada tahap membuat rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, subjek KP melakukan 

aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil berpikirnya. Subjek KP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam 
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membangun rencana saat membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran 

tersebut ditunjukkan KP sebagai berikut. (a) KP memikirkan urutan langkah 

pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu dengan cara menghitung bilangan 

pertama terlebih dahulu kemudian mencari bilangan kedua. KP menyadari bahwa 

dengan urutan langkah tersebut subjek dapat menemukan bilangan pertama dan 

bilangan kedua. (b) KP memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk 

memecahkan masalah yaitu 30 menit. Akan tetapi KP tidak memikirkan 

kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah yang terdapat di soal. 

Subjek KP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KP 

sebagai berikut. (a) KP melakukan pemantauan terhadap rencana alur pemecahan 

masalah dengan cara memastikan bahwa alur yang ditetapkannya adalah alur yang 

lebih mudah baginya untuk menemukan bilangan pertama dan bilangan kedua. (b) 

Selain itu, KP juga melakukan pemantauan terhadap ketepatan rencana yang 

dibuatnya untuk memecahkan masalah dengan cara membandingkan dengan alur 

yang lain, yakni mencari bilangan kedua terlebih dahulu. 

Subjek KP menyadari proses dan hasil berpikimya dalam mengevaluasi saat 

membuat rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KP 

sebagai berikut. (a) KP memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah 

dengan cara mengecek kesesuaiannya bilangan yang digunakan dalam 

perhitungan dengan yang diketahui di soal. (b) KP memeriksa kesesuaian waktu 

yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara memperkirakan waktu 

yang diperlukan untuk mencari masing-masing bilangan yang dicari. 
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3) Aktivitas metakognisi subjek KP pada tahap melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek KP 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil berpikirnya. Subjek KP menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Kesadaran tersebut ditunjukkan KP sebagai berikut. (a) KP menentukan langkah 

pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, yaitu dengan cara menentukan bilangan yang dikali 2 hasilnya 30. KP 

menyadari bahwa dengan begitu subjek dapat menemukan bilangan pertama yang 

kemudian dapat digunakannya untuk menghitung bilangan kedua. (b) KP 

memikirkan cara yang digunakannya untuk melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, yaitu hanya dengan cara menghitung bilangan pertama kemudian 

menentukan bilangan kedua. 

Subjek KP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KP 

sebagai berikut. (a) KP melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana 

pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara memastikan telah 

diperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua. (b) KP melakukan pemantauan 

terhadap perhitungan yang dilakukannya dengan cara melakukan penghitungan 

dengan hati-hati dan satu per satu. 

Subjek KP menyadari proses dan basil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KP 

melalui kegiatan memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana 
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yang telah dibuatnya dengan cara mengecek apakah telah diperoleh bilangan 

pertama maupun bilangan kedua. 

4) Aktivitas metakognisi subjek KP pada tahap memeriksa kembali basil 

pemecahan masalah 

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, subjek KP 

melakukan aktivitas perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil berpikirnya. Subjek KP menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. 

Kesadaran tersebut ditunjukkan KP melalui kegiatan memikirkan cara mengecek 

hasil yang diperoleh, yaitu dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke 

pernyataan yang tertulis di soal. KP menyadari bahwa dengan melakukan hal itu 

subjek dapat menjadi yakin dengan hasil perhitungan yang dilakukannya. 

Subjek KP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat 

memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KP 

melalui kegiatan memonitor kebenaran hasil yang diperoleh dengan cara berhati

hati dalam menghitung, karena jika perhitungannya benar, maka hasilnya juga 

benar. 

Subjek KP menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam mengevaluasi saat 

memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kesadaran tersebut ditunjukkan KP 

melalui kegiatan memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan cara 

mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke soal. 
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7. Perbandingan Aktivitas Metakognisi Subjek VL, VP, AL, AP, KL, dan 

KP 

Setelah dilakukan tahap penyimpulan terhadap data yang diperoleh, maka 

dapat dirangkum perbandingan aktivitas metakognisi subjek VL, VP, AL, AP, 

KL, dan KP. Rangkuman tersebut ditampilkan pada tabel4.10 berikut ini. 
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Tabel4.10 Perbandingan Aktivitas Metakognisi 
Subjek VL, VP, AL, AP, KL, dan KP Dalam Memecahkan Masalah Aljabar 

Memahami I Sadar VL memikirkan VP AL AP KL KP 
Masalah terhadap langkah menyebutkan menyebutkan menyebutkan menyebutkan menyebutkan 

proses dan pertama yang bahwa langkah bahwa langkah bahwa langkah bahwa langkah bahwa langkah 
basil dilakukannya pertama yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama yang 
berpikirnya untuk dilakukannya dilakukannya dilakukannya dilakukannya dilakukannya 
dalam memahami soal untuk untuk untuk untuk untuk 
membangun adalah dengan memahami memahami memahami soal memahami memal1ami 
rencana membaca soal. soal adalah soal adalah adalah dengan soal adalah soal adalah 
memahami VLjuga dengan dengan membaca soal dengan dengan 
masalah menyadari membaca soal membaca soal tersebut. Ketika membaca soal membaca soal 

bahwa dengan tersebut. tersebut dan setelah tersebut. Jika tersebut. Jika 
langkah mengerti kata- membaca masih KL belum KP belum 
tersebut, subjek VP menyadari katayang bel urn dapat dapat 
dapat bahwa dengan tersebut di memahami soal, memahami memahami 
mengetahui membaca soal, soal. Ketika AP soal, maka KL soal, maka KP 
maksud soal, subjek dapat setelah memutuskan akan akan 
antara lain mengetahui isi membaca untuk mengulangi mengulangi 
dapat soal, yaitu apa masih belum melakukan membaca soal membaca soal 
menyebutkan yang diketahui memal1ami pengulangan sampai paham. agardapat 
hal-hal yang dan yang soal, AL membaca soal KL membaca mengerti kata-
diketahui dan ditanyakan di memutuskan samoai oaham. soal dengan kata vang ada 
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yang soal. untuk AP menyadari terns menerns di soal. KP 
ditanyakan. melakukan bahwa dengan menggerakkan membaca soal 

pengulangan membaca soal kakinya seraya dengan terns 
membaca soal subjek dapat tangannya men ems 
sampai paham. mengetahui isi memainkan menggerakkan 
Jika langkah ataumaksud pulpenyang kakinya seraya 
tersebut tidak soal tersebut. dipegangnya. tangannya 
Juga KL menyadari memainkan 
menjadikan AL bahwa dengan pulpen yang 
paham,maka membaca soal dipegangnya. 
AL bertanya subjek dapat KP menyadari 
kepada ternan mengetahui isi bahwa dengan 
ataugum. soal tersebut membaca soal 
AL menyadari subjek dapat 
bahwa dengan memahami 
begitu subjek soal tersebut. 
dapat 
memahami 
maksud soal. 

VL memikirkan VP berpikir AL berpikir AP berpikir KL berpikir KP berpikir 
bahwa konsep bahwa konsep bahwa konsep bahwa konsep bahwa konsep bahwa konsep 
prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang 
diperlukan diperlukan diperlukan diperlukan diperlukan diperlukan 
untuk untuk untuk untuk untuk untuk 
menyelesaikan menyelesaikan menyelesaikan menyelesaikan menyelesaikan menyelesaikan 
soal ini adalah soal ini adalah soal ini adalah soal ini adalah soal ini adalah soal ini adalah 
konsep konsep konsep konsep konsep konsep 
penjumlal1an pe11iumlahan penjumlahan pembagian, penjumlahan, penjumlahan, 

. 
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dankonsep dankonsep dankonsep penjumlahan, konsep konsep 
perkalian, serta perk ali an. perkalian. AL dankonsep kuadrat, kuadrat, dan 
pembagian. VP menyadari menyadari kuadrat. konsep konsep 

VL menyadari 
bahwa terdapat bahwa konsep AP menyadari bilangan, dan perkalian. 
kata tersebut dapat bahwa dengan konsep KP menyadari 

bahwa konsep penjumlahan membantunya menggunakan perkalian. bahwa dengan 
penjumlahan dan kali di menemukan konsep tersebut KL menyadari menggtmakan 
dan perkalian, soal, maka selesaian soal subjek dapat bahwa dengan konsep 
serta pembagian dimungkinkan dikarenakan menyelesaikan menggtmakan tersebut subjek 
dapat kedua konsep terdapat kata soal dengan konsep tersebut dapat 
digunakan tersebut dapat penjumlahan mudah. subjek dapat menyelesaikan 
untuk digunakan dan kali di soal menyelesaikan soal. 
menyelesaikan untuk tersebut. soal. 
soal tersebut menyelesaikan 
dengan alasan soal. 
di soal terdapat 
kata 
penjumlahan 
dan kali. 

: 

VL memikirkan VP menyadari AL menyadari AP menyadari KL menyadari KP menyadari 
alas an bahwa kalimat dan dapat dan dapat dan dapat dan dapat 
membaca/men- bagianyang menyebutkan menyebutkan menyebutkan menyebutkan 
cermati suatu diketahui dan kalimat yang denganlengkap dengan kalimat yang 
bagian dari yang danggapnya kalimat yang lengkap danggapnya 
soal, yaitu ditanyakan penting untuk danggapnya kalimat yang penting untuk 
karena bagian adalah perlu dicennati, yaitu penting untuk danggapnya dicermati, 
tersebut adalah diperhatikan. kalimat bagian dicennati, yaitu penting untuk yaitu kalimat 

'----
yang diketahui yang diketahui kalimat bagian dicennati, yaitu bagian yang ___ 
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dan yang dan yang yang diketahui kalimat bagian diketahui dan 
ditanyakan di ditanyakan di dan yang yang diketahui yang 
soal. soal. ditanyakan di dan yang ditanyakan di 

soal. ditanyakan di soal. 
soal. 

Sadar VL melakukan VP melakukan AL melakukan AP melakukan KL melakukan KP melakukan 
terhadap pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan 
proses dan terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap 
hasil langkah- langkah- langkah- langkah- langkah- langkah-
berpikirnya langkah yang langkal1 yang langkah yang langkah yang langkah yang langkal1 yang 
dalam diambilnya diambilnya diambilnya diambilnya diambilnya diambilnya 
memonitor lllltuk lllltuk lllltuk untuk lllltuk untuk 
saat memahami soal memahami memahami memahami soal memahami memahami 
memahami dengan cara soal dengan soal dengan dengan cara soal dengan soal dengan 
masalah memastikan car a cara mengingat cara cara 

bahwa dengan memastikan memastikan kern bali memastikan memastikan 
langkah- bahwa langkah bahwa langkah langkah yang bahwa langkah bahwa dengan 
langkah yang telah yangtelah telah yangtelah langkal1 
tersebut, subjek dilakukannya dilakukannya dilakukannya dilakukannya tersebut subjek 
dapat membantu menjadikan AL dan memikirkan menjadikan dapat 
menuliskan subjek memal1ami apakah langkah subjek memperoleh 
yang diketahui memahami maksud soal. tersebut telah memahami pemahaman 
dan yang soal. membantuAP soal tersebut. ten tang 
ditanyakan di memahami soal. maksud soal. 
soal. 
VLjuga VP melakukan AL melakukan AP melakukan KL melakukan KP melakukan 
melakukan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan 
pemantauan terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap 
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kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian 
konsep konsep konsep konsep konsep konsep 
prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang 
akan digunakan akan akan akan digunakan akan akan 
untuk digunakan digunakan untuk digunakan digunakan 
memecahkan untuk untuk memecahkan untuk untuk 
masalah di soal memecahkan memecahkan masalah di soal memecallkan memecallkan 
tersebut dengan masalah di soal masalah di soal tersebut dengan masalah di soal masalah di soal 
car a tersebut tersebut cara tersebut terse but 
memastikan dengan cara dengan cara memastikan dengan cara dengan cara 
konsep tersebut mencocokkan memastikan bahwa konsep memastikan memastikan 
disebutkan di konsep bahwa dengan yang disebutkan bahwa konsep bahwa konsep 
soal. prasyarat yang melakukan di soal telah yang yang 

dipikirkannya perkalian dapat dipikirkannya. dipikirkannya disebutkan di 
dengan kalimat diperoleh telash sesuai soal telah 
disoal. bilangan dengan kalimat dipikirkannya 

pertama dan di soal sebagai konsep 
dengan prasyarat. 
melakukan 
penjumlahan 
dapat diperoleh 
bilangan 
kedua. 

VL melakukan VP melakukan AL melakukan AP melakukan KL melakukan KP melakukan 
pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan 
informasi terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap 
penting yang informasi informasi informasi informasi informasi 
ada di soal penting yang penting yang penting yang penting yang penting yang 
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dan kalimat di soal. dengan soal. 
mencocokkannya 
dengan kalimat-
kalimat di soal. 
VL melakukan VP melakukan AL melakukan AP melakukan KL melakukan KP melakukan 
pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan 
terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap 
kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian 
konsep konsep konsep konsep konsep konsep 
prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang prasyarat yang 
akan akan akan akan akan akan 
digunakannya digunakannya digunakannya digunakannya digunakannya digunakannya 
dalam dalam dalam dalam dalam dalam 
memecahkan memecahkan memecallkan memecahkan memecahkan memecahkan 
masalah dengan masalah masalah masalah juga masalal1 juga masalah juga 
cara dengan cara dengan cara dengan dengan dengan 
mencocokkan membaca membaca mencocokkan mencocokkan mencocokkan 
konsep yang ulang soal dan ulang soal dan dengan kalimat- dengan dengan 
dipikirkannya memastikan mencocokkan kalimat di soal. kalimat- kalimat-
dengan kalimat- bahwa konsep konsepyang kalimat di soal. kalimat di soal. 
kalimat di soal. tersebut dapat dipikirkannya 

digunakan dengan soal. 
untuk 
menyelesaikan 
soal. 

~ - _.L._...,.. _____ ---------------- -
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tersebut dengan ada di soal ada di soal ada di soal ada di soal ada di soal 
cara membaca tersebut terse but tersebut dengan tersebut terse but 
kalimat yang dengan cara dengan cara car a dengan cara dengan cara 
dituliskannya membaca memastikan memastikan memastikan memastikan 
dilembar jawab u1ang dan bahwa seluruh seluruh bahwa seluruh seluruh 
sambil mencermati informasi informasi di informasi informasi 
membaca ulang kalimat- penting di soal soal telah penting yang penting yang 
soal untuk kalimat di soal. tersebut telah diingatnya. ada di soal, terdapat di soal 

/ 

menemukan diingatnya. yaitu yang telah 
kemungkinan diketahui dan diingatnya 
terdapat yang 
informasi ditanyakan di 
penting yang soal, telah 
terlewat. diin_g~tnya 

Sadar VL melakukan VP melakukan AL melakukan AP melakukan KL melakukan KP melakukan 
terhadap pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan 
proses dan terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap 
hasil kebenaran kebenaran kebenaran kebenaran kebenaran kebenaran 
berpikimya ungkapan yang ungkapan yang ungkapan yang ungkapan yang ungkapan yang ungkapan yang 
dalam dikatakannya dikatakannya dikatakannya dikatakannya dikatakannya dikatakannya 
mengevaluasi berdasarkan apa berdasarkan berdasarkan berdasarkan apa berdasarkan berdasarkan 
saat yang apayang apayang yang apayang apayang 
memahami dipahaminya dipahaminya dipahaminya dipahaminya dipahaminya dipahan1inya 
masalah dengan cara dengan cara dengan cara dengan cara dengan cara dengan cara 

melihat kembali mencocokkan mencocokkan mencocokkan mencocokkan mencocokkan 
apayang dengan pemahamannya dengan soal. kata-kata dan kata-kata yang 
dituliskannya di kalimat- dengan bilangan yang disebutkannya 
lembar jawab kalimat di soal. kalimat- disebutkannya dengan soal. 

-~ 
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VL memeriksa Akan tetapi VP Akan tetapi AL Akan tetapi AP Akan tetapi KL Akan tetapi KP 
kemungkinan tidak tidak tidak tidak tidak 
memahami melakukan memeriksa memeriksa memeriksa memikirkan 
masalah dengan pemeriksaan kemungkinan kemungkinan kemungkinan cara lain selain 
cara yang lain, terhadap memahami memahami memahami yang 
meskipun VL kemungkinan masalah masalah dengan masalah digunakan 
tidak memahami dengan cara cara yang lain. dengan cara subjek untuk 
menemukan cara masalah yang lain. yang lain. memahami 
selain yang telah dengan cara soal. 
ditempuhnya. yang lain. 

Membuat Sadar VL memikirkan VP AL AP memikirkan KL KP 
rencana terhadap urutan langkah memikirkan memikirkan urutan langkah memikirkan memikirkan 
pemecahan proses dan pemecahan urutan langkah urutan langkah pemecahan urutan langkah urutan langkah 
masalah hasil masalah yang pemecahan pemecahan masalah yang pemecahan pemecahan 

berpikirnya akan digunakan, masalah yang masalah yang akan digunakan, masalah yang masalah yang 
dalam yaitu dengan akan akan yaitu dengan akan akan 
membangun cara membagi 30 digunakan, digunakan, car a digunakan, digunakan, 
rencana saat dengan 2 yaitu dengan yaitu dengan menghitung yaitu dengan yaitu dengan 
membuat kemudian mencari car a bilangan cara cara 
rencana hasilnya bilangan menghitung pertama terlebih menghitung menghitung 
pemecahan digunakan untuk pertamadan bilangan dahulu bilangan bilangan 
masalah mencari bilangan kemudian pertama kemudian pertama pertama 

kedua. dijumlahkan terlebih dalmlu hasilnya terlebih dahulu terlebih dahulu 
Sedangkan dengan kuadrat kemudian digunakan kemudian kemudian 
bilangan kedua bilangan hasilnya untuk mencari hasilnya men can 
ditentukan kedua. digunakan bilangan kedua. digunakan bilangan 
dengan cara VP menyadari untuk mencari AP menyadari untuk mencari kedua. 
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mensubstitusikan bahwa bilangan bahwa dengan bilangan KP menyadari 
bilangan pertama menentukan kedua. AL menggunakan kedua. KL bahwa dengan 
kepada bilangan menyadari langkah menyadari urutan langkah 
persamaan yang pertama bahwa dengan tersebut subjek bahwa dengan tersebut subjek 
memuat bilangan terlebih dahulu menggunakan dapat menggunakan dapat 
kedua. adalah lebih urutan langkah memperoleh urutan langkah menemukan 

VL menyadari 
mudah, tersebut, subjek bilangan tersebut subjek bilangan 
sehingga dapat pertama dan dapat pertamadan 

bahwa urutan bilangan kedua memperoleh bilangan kedua. menentukan bilangan kedua 
langkah tersebut juga dapat bilangan bilangan 
adalahjalan diperoleh. pertama dan pertama dan 
tercepat dan bilangan kedua bilangan 
paling mungkin yang kedua. 
dilakukan untuk ditanyakan 
menyelesaikan oleh soal. 
soal 

VL VP AL AP KL KP 
memperkirakan memperkirakan memperkirakan memperkirakan memperkirakan memperkirakan 
waktuyang waktu yang waktuyang waktuyang waktuyang waktuyang 
diperlukannya diperlukannya diperlukannya diperlukannya diperlukannya diperlukannya 
untuk tmtuk tmtuk untuk untuk untuk 
memecahkan memecahkan memecahkan memecahkan memecahkan memecahkan 
masalah yaitu masalah yaitu masalah yaitu masalah yaitu masalah yaitu masalah yaitu 
selama 5 menit. selama 10 10 menit. 10 menit. 20 menit. 30 menit. 

menit. 
VL memikirkan VPtidak AL tidak AP tidak KL tidak KP tidak 

I kemungkinan memikirkan memikirkan memikirkan memikirkan memikirkan 
adanya cara lain kemung!dnan .... . ].(~lll.ll.ll.Skinan --· kemungkinan keml!llgkin(II} keiilungkinan 
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memecahkan adanya cara adanya cara adanya cara lain adanya cara adanya cara 
masalah tetapi lain lain memecahkan lain lain 
tidak memecahkan memecahkan masalah yang memecahkan memecahkan 
menemukan masalah. masalah. terdapat di soal. masalah. masalah. 
cara lain 
terse but. 

Sadar VL melakukan VP melakukan AL melakukan AP melakukan KL melakukan KP melakukan 
terhadap pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan 
proses dan terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap 
hasil rencana alur rencana alur rencana alur rencana alur rencana alur rencana alur 
berpikirnya pemecahan pemecahan pemecahan pemecahan pemecahan pemecahan 
dalam masalah dengan masalah masalah masalah dengan masalah masalah 
memonitor car a dengan cara dengan cara car a dengan cara dengan cara 
saat memastikan memastikan memastikan memastikan memastikan memastikan 
membuat aluryang bahwa alur bahwa dengan bahwa dengan bahwa alur bahwaalur 
rencana ditetapkannya yang alur tersebut alur tersebut yang dipilihnya yang 
pemecahan akankah ditetapkannya dapat diperoleh dapat diperoleh dapat ditetapkannya 
masalah menghasilkan memudahkan bilangan bilangan digunakan adalah alur 

jawaban yang subjek untuk pertama dan pertama dan tmtuk yang lebih 
diminta soal. menemukan bilangan bilangan kedua. memperoleh mudah baginya 

bilangan kedua. bilangan untuk 
pertama pertama dan menemukan 
maupun bilangan bilangan 
bilangan kedua. pertamadan 
kedua. bilangan 

kedua . 
. --~,-----·- l-AP juga 

----
VLjuga VP juga ALjuga KLjuga KP juga 
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melakukan melakukan melakukan melakukan melakukan melakukan 
pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan 
terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap 
ketepatan ketepatan ketepatan ketepatan ketepatan ketepatan 
rencana yang rencana yang rencana yang rencana yang rencana yang rencana yang 
dibuatnya untuk dibuatnya dibuatnya dibuatnya untuk dibuatnya dibuatnya 
memecahkan untuk untuk memecahkan untuk untuk 
masalah dengan memecahkan memecahkan masalah dengan memecahkan memecahkan 
cara membaca masalah masalah cara masalah masalah 
soal dan dengan cara dengan cara membandingka dengan cara dengan cara 
memastikan membanding- memastikan n aluryang memastikan membanding-
bahwa rencana kan jika alur bahwa rencana dipilihnya bahwa alur kan dengan 
yang yang tersebut denga alur yang tersebut adalal1 alur yang lain, 
disusunnya digunakan memudahkan lain, yakni jika yang paling yakni mencari 
sudah sesuai adalah mencari subjek dicari bilangan mudah bilangan kedua 
dengan soal. bilangan kedua memeperoleh kedua terlebih dilakukan terlebih 

kemudian bilangan dahulu dengan dahulu. 
bilangan pertama dan kemudian membandingka 
pertama. bilangan men can n jika dicari 

kedua. bilangan bilangan kedua 
pertama. terlebih dahulu 

kemudian 
bilangan 
pertama. 

Sadar VL memeriksa VP memeriksa AL memeriksa AP memeriksa KL memeriksa KP memeriksa 
terhadap kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian 
proses dan rencana alur rencana alur rencana alur rencana alur rencana alur rencana alur 
hasil pemecahan pemecahan pemecal1an pemecahan pemecahan pemecahan 

-----
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berpikimya masalah dengan masalah masalah masalah dengan masalah masalah 
dalam cara mengecek dengan cara dengan cara cara mengecek dengan cara dengan cara 
mengevaluasi kesesuaiannya mencocokkan mengecek kesesuaiannya mengecek mengecek 
saat membuat denganyang dengan apa kesesuaiannya denganyang kesesuaiannya kesesuaiannya 
rene ana diketahui dan yang diketahui dengan soal. ditanyakan di denganyang bilangan yang 
pemecahan yang disoal. soal. diketahui di digunakan 
masalah ditanyakan di soal. dalam 

soal tersebut. perhitungan 
denganyang 
diketahui di 
soal. 

VL memeriksa VP memeriksa AL memeriksa AP memeriksa KL memeriksa KP memeriksa 
kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian 
waktu yang waktuyang waktuyang waktu yang waktuyang waktu yang 
diperkirakan diperkirakan diperkirakan diperkirakan diperkirakan diperkirakan 
untuk untuk untuk untuk untuk untuk 
menyelesaikan menyelesaikan menyelesaikan menyelesaikan menyelesaikan menyelesaikan 
soal dengan soal dengan • soal dengan soal dengan soal dengan soal dengan 
cara memetakan car a car a cara memetakan cara cara 
perkiraan waktu memperkirakan memetakan perkiraan waktu memetakan memperkirakan 
untuk waktuyang perk iraan untuk perkiraan waktuyang 
menyelesaikan diperlukan waktu tmtuk menyelesaikan waktu untuk diperlukan 
urutan langkah untuk mencari menyelesaikan urutan langkah menyelesaikan untuk mencari 
yang telah bilangan urutan langkah yangtelah urutan langkah 

. . 
masmg-masmg 

ditetapkan pada pertama dan yangtelah ditetapkan pada yang telah bilangan yang 
alur pemecahan bilangan kedua. ditetapkan alur pemecahan ditetapkan dicari. 
masalah. pada alur masalah serta pada alur 

pemecahan kemungkinan pemecahan 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



291 

masalah. waktu untuk masalah. 
melakukan 
pemeriksaan 
hasil yang 
diperoleh. 

Melaksanakan Sadar VL menentukan VP AL AP menentukan KL KP 
rencana terhadap langkah menentukan menentukan langkah menentukan menentukan 
pemecahan proses dan pertama yang langkah langkah pertama yang langkah langkah 
masalah basil akan pertama yang pertama yang akan pertama yang pertama yang 

berpikimya dilakukannya akan akan dilakukannya akan akan 
dalam untuk dilakukannya dilakukannya untuk dilakukannya dilakukannya 
membangun melaksanakan untuk 1.mtuk melaksanakan untuk untuk 
rencana saat rene ana melaksanakan melaksanakan rene ana melaksanakan melaksanakan 
melaksanakan pemecahan rene ana rencana pemecahan rene ana rencana 
rencana masalah, yaitu pemecahan pemecahan masalah, yaitu pemecahan pemecahan 
pemecahan dengan cara masalah, yaitu masalah, yaitu dengan cara masalah, yaitu masalah, yaitu 
masalah mengambil dengan cara dengan cara menuliskan dengan cara dengan cara 

pulpen dan mencocokkan menuliskan yang diketahui menentukan menentukan 
lembar jawab angkayang yang diketahui dan yang bilangan yang bilangan yang 
serta akan dan yang ditanyakan dari dikali 2 dikali 2 
memastikan dituliskannya ditanyakan dari soal. hasilnya 30. hasilnya 30. 
kebenaran di bagian yang soal. AP menyadari KL menyadari KP menyadari 
angkayang diketahui (pada AL menyadari bahwa dengan bahwa dengan bahwa dengan 
akan lembar jawab) bahwa dengan begitu subjek langkah begitu subjek 
dituliskannya dengan soal. langkah dapat tersebut subjek dapat 
dengan cara VP menyadari tersebut subjek mengingat apa dapat menemukan 
melihat kembali bahwa dengan dapat yang diketahui memperoleh bilangan 

melakukan menghindari dan yang bilangan _l>~I!a.tna yang 
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ke soal. langkah kesalahan pada ditanyakan di pertama yang kemudian 
tersebut, saat soal kemudian dapat 

VL menyadari subjek dapat menyelesaikan dapat digunakannya 
bahwa dengan meminimalisir soal. digtm.akan untuk 
mengambil kesalahan yang untuk mencari menghitung 
pulpen dan mungkin bilangan bilangan kedua 
lembar jawab, dilakukannya kedua. 
subjek dapat 
memulai 
menuliskan 
sesuatu dan 
agar apa yang 
dituliskannya 
benar, VL sadar 
bahwa bilangan 
yang 
dituliskannya 
hams sesuai 
dengan soal. 

VL memikirkan VPmampu AL AP memikirkan KL KP 
carayang menyusun cara memikirkan carayang memikirkan memikirkan 
digtm.akannya yang akan carayang digunakannya cara yang cara yang 
untuk digunakannya digunakannya untuk digunakannya digunakannya 
melaksanakan untuk tmtuk melaksanakan untuk tmtuk 
rencana memecahkan melaksanakan rencana melaksanakan melaksanakan 
pemecahan masalah rencana pemecahan rene ana rencana 
masalah yaitu tersebut, yaitu pemecahan masalah, yaitu pemecahan pemecahan 
hanya dengan menghihmg masalah, yaitu hanya dengan masalah, yaitu masalah, yaitu 
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cara bilangan hanya dengan cara hanya dengan hanya dengan 
menghitung pertama car a menghitung cara cara 
bilangan terlebih dahulu menghitung bi1angan menghitung menghitung 
pertama dan kemudian bilangan pertama bilangan bilangan 
bilangan menentukan pertama kemudian pertama pertama 
keduanya, serta bilangan kemudian digunakan kemudian kemudian 
tidak kedua. digunakan tmtuk digunakan menentukan 
menggunakan untuk menentukan untuk bilangan 
cara yang lain, VP menentukan bilangan kedua. menentukan kedua. 
misalnya melaksanakan bilangan Akan tetapi AP bilangan 
menggambar. rencana kedua. tidak kedua. KP 

pemecahan memikirkan melaksanakan 
VL masalah yang AL cara lain untuk KL rencana 
melaksanakan telah melaksanakan melaksanakan melaksanakan pemecahan 
rene ana dibuatnya, rencana rene ana rene ana masalah yang 
pemecal1an yaitu dengan pemecahan pemecal1an pemecahan telal1 
masalah yang menggunakan masalah yang masalah. masalal1 yang dibuatnya, 
telah dibuatnya, fakta bahwa 30 telah AP telah yaitu dengan 
yaitu dengan sama dengan 2 dibuatnya, melaksanakan dibuatnya, menghittmg 2 
menghitung kali 15, yaitu dengan rene ana yaitu dengan x bilangan 
hasil pembagian kemudian menghitung 15 pemecahan menghittmg 15 pertama = 30, 
30 dengan 2, mengaitkannya x 2 = 30 dan 15 masalah yang X 2 = 30, sehingga 
kemudian dengan yang + 81 = 96, telah dibuatnya, sehingga diperoleh 
menggunakan diketahui di kemudian yaitu dengan diperoleh bilangan 
hasilnya untuk soal ( dua kali menyimpulkan menghitung 3 0 bilangan pertama 15. 
mencari bilangan bahwa = 2 X 15, pertama 15. Selanjutnya 15 
bilangan kedua, pertama adalah bilangan sehingga Selanjutnya 15 + kuadrat 
sehingga 30), dan pertama adalah diperoleh + 81 = 96, bilangan kedua 

- ------
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diperoleh selanjutnya 15 dan bilangan padahal 9 x 9 = =96, 
jawaban menyimpulkan bilangan kedua pertama 15. 81, kemudian kemudian 
bilangan bahwa adalah 81. Selanjutnya 96 menyimpulkan menyimpulkan 
pertama 15 dan bilangan = 15 +81, bahwa bahwa 
bilangan kedua pertama adalah Selama padahal 92 = 81, bilangan kedua bilangan kedua 
81. 15, setelah itu melaksanakan kemudian adalah 9. adalah 9. 

menggunakan rencana yang menyimpulkan 
hasil tersebut disusunnya, bahwa bilangan Selama 

untuk mencari AL selalu kedua adalal1 9. melaksanakan 

bilangan berbicara lirih rencana yang 

kedua. terhadap Selama disusunnya, 
! 

Sedangkan dirinya sendiri. melaksanakan KL selalu 

untuk bilangan rencana yang menggerak-

kedua VP disusunnya, AP gerakkan 

men can selalu berbisik kakinya serta 

dengan lirili terhadap memainkan 

menggunakan dirinya sendiri pulpen yang 

pohon faktor. tentang apa ada di 

Jawaban yang yang telah tangannya. 

diperoleh VP dibaca dan yang 
adalah akan 
bilangan dituliskannya. 
pertama 15 dan 
bilangan kedua 
9. 

Sadar VL melakukan VP melakukan AL melakukan AP melakukan KL melakukan KP melakukan 
terhadap peninjauan peninjauan peninjauan peniniauan ... ~mnJa"l.l~ pemnJauan 
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proses dan terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap 
hasil pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan 
berpikirnya rene ana rene ana rene ana rene ana rene ana rencana 
dalam pemecahan pemecahan pemecahan pemecahan pemecahan pemecahan 
memonitor masalah yang masalah yang masalah yang masalah yang masalah yang masalah yang 
saat dilakukannya, dilakukannya, dilakukannya, dilakukannya, dilakukannya, dilakukannya, 
melaksanakan yakni dengan yakni dengan yakni dengan yaknidengan yakni dengan yaknidengan 
rene ana cara membaca car a cara cara cara cara 
pemecahan ulang soal, mencocokkan memastikan memastikan memastikan memastikan 
masalah sehingga langkah yang bahwa subjek yang pertama yang pertama telah diperoleh 

ditemukan dilakukannya telah dicari adalah dicari adalah bilangan 
bahwa bilangan dengan memperoleh bilangan bilangan pertama dan 
kedua bukanlah rencana yang bilangan pertama pertama bilangan 
81 tetapi 9. dibuatnya. pert am a kemudian kemudian kedua. 

kemudian bilangan kedua. bilangan 
bilangan kedua. 
kedua. 

VL melakukan VP melakukan AL melakukan AP melakukan KL melakukan KP melakukan 
pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan pemantauan 
terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap 
perhitungan yang perhitungan perhitungan perhitungan perhitungan perhitungan 
dilakukannya yang yang yang yang yang 
dengan cara dilakukannya dilakukannya dilakukannya dilakukannya dilakukannya 
mensubstitusikan dengan cara dengancara dengan cara dengan cara dengan cara 
hasil yang melakukan mengulangi mengulangi mengulangi melakukan 
diperoleh ke perhitungan perhitungan perhitungan perhitungan penghitungan 
bagian yang ulan g. yang yang dilakukan. yang dengan hati-
diketahui di soal. dilakukan. dilakukan. - ~ti datl_~_!l!_ --
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per satu. 
Sadar VL memeriksa VP juga ALjuga AP juga K.Ljuga KP juga 
terhadap kesesuaian apa memeriksa memeriksa memeriksa memeriksa memeriksa 
proses dan yang kesesuaian apa kesesuaian apa kesesuaian apa kesesuaian apa kesesuaian apa 
hasil dilaksanakan yang yang yang yang yang 
berpikirnya dengan rencana dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan 
dalam yang telah dengan dengan rencana dengan rencana dengan rencana dengan 
mengevaluasi dibuatnya yakni rencana yang yang telah yangtelah yangtelah rencana yang 
saat mencari telah dibuatnya dibuatnya dibuatnya dibuatnya telah 
melaksanakan bilangan yaitu dengan dengan cara dengan cara dengan cara dibuatnya. 
rene ana pertama memastikan memeriksa mencocokkan mengecek 
pemecahan kemudian bahwa telah apakah langkah yang apakah telah 
masalah men can ditemukan bilangan dilakukannya diperoleh 

bilangan kedua. bilangan pertama dengan rencana bilangan 
pertama yang maupun yang dibuatnya. pertama 
kemudian bilangan kedua maupun 
digunakan sudah bilangan 
untuk diperoleh. kedua. 
menentukan 
bilangan 
kedua. 

f---

Sadar VL memikirkan VP AL AP memikirkan KL 
--

KP Memeriksa 
kembali hasil terhadap cara mengecek memikirkan memikirkan cara mengecek memikirkan memikirkan 
pemecahan proses dan hasil yang cara mengecek cara mengecek hasil yang cara mengecek dan menyadari 
masalah hasil diperoleh yaitu hasil yang hasil yang diperoleh, yaitu hasil yang cara mengecek 

berpikirnya dengan cara diperoleh diperoleh, yaitu dengan cara diperoleh, yaitu hasil yang 
dalam melakukan yaknidengan dengan cara melakukan dengan cara diperoleh, 

_ 1Ilembangun pengecekan car a melakukan penghitungan melakukan yaitu dengan 
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rencana saat terhadap melakukan penghitungan ulang, jika basil penghitungan car a 
memeriksa perhitungan perhittmgan ulang,jika yang diperoleh ulang,jika mensubstitusi-
kembali yang ulang sesuai hasil yang sesuai dengan hasilnya tetap kan hasil yang 
basil dilakukannya dengan diperoleh tetap, yang diketahui sama, maka diperoleh ke 
pemecahan untuk pemyataan di maka di soal, maka disimpulkan pemyataan 
masalah menentukan soal. disimpulkan disimpulkan jawabannya yang tertulis di 

bilangan VP menyadari jawabannya jawabannya benar. KL soal. 
pertama bahwa dengan sudah benar. sudah benar. menyadari 
maupun melakukan AL menyadari AP menyadari bahwa dengan 
bilangan kedua. perhitungan bahwa dengan bahwa dengan begitu subjek 
VL menyadari ulang, subjek begitu subjek cara tersebut dapat menjadi 
bahwa dengan dapat dapat meyakini subjek dapat yakin akan 
melakukan hal memastikan hasil yang meyakini basil kebenaran hasil 
tersebut akan bahwa basil diperolehnya perhitungan yang 
diperoleh yang diperoleh adalah benar. yang diperolehnya. 
kepastian adalah benar. dilakukannya 
apakabjika adalah benar. 
kedua bilangan Akan tetapi AP 
yang tidak 
diperolehnya memikirkan 
sudah tepat kemungkinan 
ataukah belum. jawaban lain 

yang juga 
memenuhi. 

Sadar VL memonitor VP memonitor AL memonitor AP memonitor KL memonitor KP memonitor 
terhadap kebenaran hasil kebenaran kebenaran hasil kebenaran hasil kebenaran hasil kebenaran hasil 
proses dan yang diperoleh basil yang yang diperoleh yang diperoleh yang diperoleb yang diperoleh 
hasil dengan cara diperoleh dengan cara dengan cara dengan cara dengan cara 
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berpikirnya mencocokkan dengan cara mensubstitusi- memastikan hasil berhati-hati berhati-hati 
dalam hasil yang menghitung kan hasil yang yang dalam dalam 
memonitor diperolehnya ulang hasil diperoleh diperolehnya menghitung, menghitung, 
saat dengan hasil yang diperoleh dengan memenuhi karenajika karenajika 
memeriksa perhitungan dengan persamaan persamaan yang perhitungannya perhitungannya 
kembali hasil ulangyang disesuaikan yang subjek terdapat di soal. benar, maka benar, maka 
pemecahan dilakukannya. terhadap pahami dari hasilnya juga hasilnya juga 
masalah pemyataan di soal. benar. benar. 

soal. 
Sadar VL memeriksa VP memeriksa ALjuga AP juga KLjuga KP juga 
terhadap kebenaran kebenaran memeriksa memeriksa memeriksa memeriksa 
proses dan jawaban yang jawaban yang kebenaran kebenaran kebenaran kebenaran 
hasil diperolehnya diperolehnya jawaban yang jawaban yang jawaban yang jawaban yang 
berpikimya dengan cara dengan cara diperolehnya diperolehnya diperolehnya diperolehnya 
dalam mensubstitusi- mensubstitusi- dengan dengan cara dengan cara dengan cara 
mengevaluasi kan hasil yang kan hasil yang mensubstitusi- mensubstitusi- mencocokkan mensubstitusi-
saat ·diperoleh ketika di peroleh pada kan kan hasil yang hasil yang kan hasil yang 
memeriksa melakukan persamaan jawabannya ke diperolehnya ke diperolehnya diperoleh ke 
kembali hasil perhitungan yang terbentuk soal. persamaan yang dengan hasil soal. 
pemecahan ulang,jika dari pemyataan diketahui di perhitungan 
masalah sudah sesuai, disoal. soal. u1angyang 

maka dilakukannya. 
disimpulkan 
bahwa 
jawabannya 
sudah benar. 

L .. 
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C. Pembahasan 

Perumusan profil metakognisi siswa dalam memecahkan masalah aljabar 

dilakukan berdasarkan aktivitas metakognisi pada setiap langkah pemecahan 

masalah yang disampaikan oleh Polya. Berdasarkan data tabel 4.10 (tabel 

perbandingan aktivitas metakognisi masing-masing subjek penelitian), maka dapat 

dilakukan pembahasan terhadap temuan metakognisi setiap subjek penelitian 

dalam memecahkan masalah aljabar. 

1. Metakognisi Subjek Dengan Gaya Belajar Visual Dalam Memecahkan 

Masalah Aljabar 

Pada saat memamahi masalah, subjek VL maupun VP menunjukkan 

kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam membangun rencana 

memahami masalah. Keduanya dapat menyebutkan bahwa langkah pertama yang 

dilakukannya untuk memahami masalah yaitu membaca soal. Langkah tersebut 

disadari oleh keduanya dapat membantu subjek mengetahui isi soal, yaitu yang 

diketahui dan yang ditanyakan di soal. Kedua subjek membaca soal tanpa suara 

dengan mengangkat lembar soal sejajar dengan matanya serta sesekali 

mengetukkan ujung pulpennya pada kalimat-kalimat tertentu di soal. Adapun 

tentang konsep prasyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan soal, baik VL 

maupun VP menggunakan kata-kata yang ada di soal sebagai acuan, sehingga 

yang terpikir oleh keduanya adalah penjumlahan dan perkalian. Akan tetapi 

subjek VL juga memikirkan konsep pembagian sebagai konsep prasyarat. Subjek 

VL memikirkan untuk mencari bilangan pertama, subjek hams melakukan 

pembagian, yakni 30 : 2. Hal ini berdasarkan kalimat di soal "Dua kali bilangan 

pertama adalah 30". Selain itu, kedua subjek sama-sama menyadari bahwa 
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kalimat-kalimat yang menunjukkan hal yang diketahui dan yang ditanyakan di 

soal penting untuk dicermati. Keduanya dapat menyebutkan kalimat di soal yang 

menunjukkan bagian yang diketahui dan yang ditanyakan. Akan tetapi, kedua 

subjek tidak secara lengkap menyebutkan bagian yang diketahui di soal. Baik 

subjek VL maupun VP keduanya terfokus pada kalimat yang memuat bilangan 

tertentu dan mengingatnya sebagai informasi penting yang hams dicermati. 

Adapun kalimat "Terdapat dua bilangan asli yang berlainan" tidak dianggap 

sebagai bagian yang perlu diperhatikan. 

Pada saat memamahi masalah, subjek VL maupun VP juga menunjukkan 

kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat memahami 

masalah. Subjek VL maupun VP sama-sama melakukan pemantauan terhadap 

langkah-langkah yang diambilnya untuk memahami soal, kesesuaian konsep 

prasyarat yang akan digunakan untuk memecahkan masalah di soal tersebut, serta 

informasi penting yang ada di soal tersebut. Keduanya melakukan cara monitoring 

yang relatif sama untuk ketiga hal tersebut, yakni menggunakan kalimat-kalimat 

di soal sebagai acuan dengan cara melakukan pengulangan membaca soal. 

Selain itu, pada saat memamahi masalah, subjek VL maupun VP juga 

menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam 

mengevaluasi saat memahami masalah. Kedua subjek melakukan pemeriksaan 

terhadap ungkapan yang dipahaminya dengan cara mencocokkannya dengan 

kalimat-kalimat di soal. Cara tersebut juga digunakan oleh kedua subjek untuk 

memeriksa kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam 

memecahkan masalah. Akan tetapi kedua subjek sama-sama tidak menemukan 

kemungkinan cara memahami masalah dengan cara yang lain. Subjek VL 
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maupun VP hanya melakukan langkah yang dipilihnya untuk: memahami masalah 

tanpa memeriksa kemtmgkinan lain yang dapat dilakukannya untuk: memahami 

masalah. 

Pada saat membuat rencana pemecahan masalah, subjek VL maupun VP 

menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam membangun 

rencana saat membuat rencana pemecahan masalah. Kedua subjek menentukan 

alur rencana pemecahan masalah yang relatif sama, yaitu dengan cara menghitung 

bilangan pertama terlebih dalmlu kemudian menggunakannya tmtuk menentuk:an 

bilangan kedua. Perbedaan pada rencana kedua subjek adalah pada cara 

menghitungnya. Subjek VL merencanakan menghitung bilangan pertama dengan 

melakukan pembagian, yaitu 30 : 2, sedangakan subjek VP menggunakan cara 

mengaitkan fakta bahwa 2 x 15 = 30 dengan yang diketahui di soal, yaitu dua kali 

bilangan pertama adalah 30. Kedua subjek menyadari bahwa menentukan 

bilangan pertama terlebih dahulu kemudian menggunakannya untuk menemukan 

bilangan kedua adalah alur termudah dan paling tepat untuk: menyelesaikan soal 

ini. Meski demikian, alasan lain keduanya memilih alur tersebut adalah kedua 

subjek mengatakan bahwa tidak memikirkan kemungkinan alur lain selain yang 

dipikirkannya tersebut. Subjek VL maupun VP sama-sama memikirkan estimasi 

waktu yang diperlukannya untuk: menyelesaikan soal tersebut. 

Pada saat membuat rencana pemecahan masalah, subjek VL maupun VP 

juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam 

memonitor saat membuat rencana pemecahan masalah. Subjek VL dan VP 

memantau alur yang digunakan dengan memastikan alur yang direncanakannya 

dapat menghasilkan bilangan-bilangan yang dicari di soal. Selain itu, kedua 
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subjek juga memantau ketepatan alur terse but. Perbedaan antara keduanya adalah 

pada cara yang digunakan untuk menilai ketepatan alur tersebut. Subjek VL 

menggtmakan kalimat di soal untuk memantau ketepatan alur yang 

direncanakannya, sedangkan subjek VP menggunakan perbandingan jika 

menggunakan alur lain, yakni jika ditentukan terlebih dabulu bilangan kedua 

kemudian bilangan pertama. 

Selain itu, pada saat membuat rencana pemecahan masalah, subjek VL dan 

VP juga menunjukkan kesadaran terbadap proses dan basil berpikirnya dalam 

mengevaluasi saat membuat rencana pemecahan masalah. Kedua subjek 

memeriksa kesesuaian alur yang direncanakannya sama-sama menggunakan 

bagian yang diketahui dan yang ditanyakan di soal. Hal ini menunjukkan bahwa 

keduanya menyadari bahwa terdapat masalah yang akan dipecahkan dan juga 

terdapat informasi yang dapat digunakannya untuk memecahkan masalah tersebut. 

Kesesuaian estimasi waktu yang ditentukan oleb kedua subjek untuk 

menyelesaikan masalah juga diperiksa dengan memperkirakan waktu yang 

diperlukan tmtuk menghitung bilangan pertama maupun bilangan kedua. Akan 

tetapi, kedua subjek tidak mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk 

memeriksa kemungkinan jawaban lain yang juga memenuhi selain basil yang 

diperolehnya melalui alur tersebut. 

Pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek VL maupun 

VP juga menunjukkan kesadaran terbadap proses dan hasil berpikirnya dalam 

membangun rencana saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. Tentang 

langkah pertama yang dipikirkan untuk melaksanakan rencana pemecahan 

maslaah yang disusunnya, terdapat perbedaan dian tara subjek VL dan VP. Subjek 
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VL menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya lmtuk melaksanakan 

rencana pemecahan masalah yaitu dengan dengan cara mengambil pulpen dan 

lembar jawab serta memastikan kebenaran angka yang akan dituliskannya dengan 

cara melihat kembali ke soal. Akan tetapi subjek VP menentukan langkah pertama 

yang akan dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan masalal1, yaitu 

dengan cara mencocokkan angka yang akan dituliskannya di bagian yang 

diketalmi (pada lembar jawab) dengan soal. Persamaan diantara keduanya adalah 

baik subjek VL maupun VP, keduanya sama-sama menyadari bahwa langkah 

pertama yang diambilnya dipilih untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan 

yang mungkin dilakukannya pada saat melaksanakan rencana pemecahan 

masalah. Selain itu, kedua subjek juga memikirkan cara yang akan digunakannya 

untuk memecahkan masalah yakni menentukan bilangan pertama kemudian 

bilangan kedua. Perbedaan diantara keduanya adalah pada hal proses perhitungan 

untuk menemukan bilangan pertama maupun bilangan kedua. VL melaksanakan 

rencana pemecahan masalah yang telah dibuatnya, yaitu dengan menghitung basil 

pembagian 30 dengan 2, kemudian menggunakan hasilnya untuk mencari 

bilangan kedua, sehingga diperoleh jawaban bilangan pertama 15 dan bilangan 

kedua 81. Akan tetapi kemudian VL menyadari bahwa bilangan kedua bukanlah 

81 tetapi 9 setelah subjek membaca ulang soal dan menemukan pemahaman yang 

berbeda tentang kalimat di soal. Awalnya VL tidak memperhatikan kalimat 

kuadrat bilangan kedua, setelah membaca ulang soal saat meninjau pelaksanaan 

rencana pemecahan masalah, subjek VL memperoleh pemahaman tentang kal:imat 

kuadrat bilangan kedua. Akhirnya, VL menyimpulkan bahwa 81 masih kuadrat 

dari bilangan kedua, maka bilagan kedua adalah 9. Adapun subjek VP 
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melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah dibuatnya, yaitu dengan 

menggunakan fakta bahwa 30 sama dengan 2 kali 15, kemudian mengaitkannya 

dengan yang diketahui di soal (dua kali bilangan pertama adalah 30), dan 

selanjutnya menyimpulkan bahwa bilangan pertama adalah 15, setelah itu 

menggunakan hasil tersebut untuk: mencari bilangan kedua. Sedangkan untuk: 

bilangan kedua VP mencari dengan menggunakan pohon faktor untuk mencari 

bilangan yang dikuadratkan hasilnya adalah 81. Jawaban yang diperoleh VP 

adalah bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 9. 

Pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek VL dan VP 

JUga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam 

memonitor saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. Cara yang ditempuh 

VL untuk: meninjau pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang dilakukannya 

adalah dengan membaca ulang soal, sedangkan VP menggunakan cara 

mencocokkan langkah yang dilakukannya dengan rencana yang dibuatnya. Cara 

yang ditempuh kedua subjek untuk memantau perhitungan yang dilakukannya saat 

melaksanakan rencana pemecahan masalah juga berbeda. Subjek VL melakukan 

substitusi hasil yang diperoleh ke bagian yang diketahui di soal, sedangkan subjek 

VP melakukan perhitungan ulang. 

Pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek VL maupun 

VP juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam 

mengevaluasi saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kedua subjek 

melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan 

rencana yang telah dibuatnya dengan cara memastikan bahwa telah ditemukan 

bilangan pertama yang kemudian digunakan tmtuk menentukan bilangan kedua. 
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Pada saat memerik:sa kembali basil pemecahan masalah, subjek VL maupun 

subjek VP menunjukkan kesadaran terhadap proses dan basil berpikirnya dalam 

membangtm rencana saat memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Subjek 

VL dan VP sama-sama memikirkan cara mengecek kebenaran basil yang 

diperoleh. Subjek VL menggunakan cara melakukan pengecekan terhadap 

perhitungan yang dilakukannya, sedangkan subjek VP menggunakan cara 

melakukan perbitungan ulang beracuan pada pemyataan di soal untuk mengecek 

kebenaran hasil yang diperolehnya. Kedua subjek menyadari bahwa dengan 

mengecek kebenaran hasil yang diperoleh, subjek dapat memastikan kebenaran 

jawaban yang diperolehnya. 

Pada saat memeriksa kembali basil pemecahan masalah, subjek VL dan VP 

Juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam 

memonitor saat memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kedua subjek 

memonitor kebenaran hasil yang diperoleh dengan cara yang sama, yakni 

mencocokkan hasil yang telah diperolehnya dengan hasil perhitungan ulang yang 

dilakukan. 

Selain itu, pada saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, subjek 

VL maupun VP juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil 

berpikimya dalam mengevaluasi saat memeriksa kembali hasil pemecahan 

masalah. Subjek VL memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan 

cara mensubstitusikan hasil yang diperoleb ketika melakukan perhitungan ulang, 

jika sudah sesuai, maka disimpulkan bahwa jawabannya sudah benar. Adapun 

subjek VP memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan cara 

mensubstitusikan hasil yang diperoleh pada persamaan yang terbentuk dari 
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pemyataan di soal, jika sudah sesuai, maka disimpulkan bahwa jawabannya sudah 

benar. 

2. Metakognisi Subjek Dengan Gaya Belajar Auditorial Dalam 

Memecahkan Masalah Aljabar 

Pada saat memamahi masalah, subjek AL maupun AP menunjukkan 

kesadaran terhadap proses dan basil berpikimya dalam membangun rencana 

memahami masalah. Kedua subjek menyebutkan bahwa langkah pertama yang 

dilakukannya untuk memahami soal adalah dengan membaca soal. Jika dengan 

sekali membaca soal subjek belum memahaminya, maka subjek akan melakukan 

pengulangan membaca soal. Keduanya menyadari bahwa dengan membaca soal, 

subjek dapat memahami maksud soal tersebut. Subjek AL dan AP sama-sama 

membaca soal dengan suara yang cukup terdengar oleh dirinya, seakan subjek 

sedang menceriterakan soal tersebut kepada dirinya sendiri. Adapun konsep 

prasyarat yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut dipikirkan 

kedua subjek dengan beracuan kata-kata di soal. Oleh karena di soal terdapat 

kalimat jumlah dan kali, maka, kedua subjek memikirkan bahwa konsep 

penjumlahan dan perkalian adalah konsep prasyarat yang akan digunakannya 

untuk menyelesaikan soal. Bahkan subjek AP juga menyebutkan bahwa konsep 

kuadrat juga diperlukan. Baik AL maupun AP menyadari bahwa konsep 

penjumlahan dan perkalian dapat digunakan untuk menemukan selesaian soal 

tersebut. Kedua subjek juga menyadari bahwa bagian yang diketahui dan yang 

ditanyakan di soal penting untuk dicermati. 

Pada saat memamahi masalah, subjek AL maupun AP juga menunjukkan 

kesadaran terhadap proses dan hasil berpikimya dalam memonitor saat memahami 
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masalah. Subjek AL maupun AP melakukan pemantauan terhadap langkah

langkah yang diambilnya untuk memahami soal, kesesuaian konsep prasyarat 

yang akan digunakan untuk memecahkan masalah di soal tersebut, serta informasi 

penting yang ada di soal tersebut. Kedua subjek selalu menggunakan soal sebagai 

acuan saat melakukan pemantauan. Jika langkah yang diambilnya, konsep 

prasyarat, serta informasi penting yang diingatnya sesuai dengan kalimat di soal, 

maka subjek menyadari bahwa yang dilakukannya sudah pada jalur yang benar. 

Selain itu, pada saat memamahi masalah, subjek AL dan AP juga 

menunjukkan kesadaran terhadap proses dan basil berpikirnya dalam 

mengevaluasi saat memahami masalah. Subjek AL maupun AP melakukan 

pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya berdasarkan apa 

yang dipahaminya dan juga melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian konsep 

prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah juga dengan 

menggunakan kalimat -kalimat di soal sebagai acuan. Akan tetapi subjek AL 

maupun AP tidak memeriksa kemungkinan memahami masalah dengan cara yang 

lain. 

Pada saat membuat rencana pemecahan masalah, subjek AL dan AP 

menunjukkan kesadaran terhadap proses dan basil berpikirnya dalam membangun 

rencana saat membuat rencana pemecahan masalah. Kedua subjek sama-sama 

memikirkan urutan langkah pemecahan masalah yang akan digunakan, yaitu 

dengan cara menghitung bilangan pertama terlebih dahulu kemudian hasilnya 

digunakan untuk mencari bilangan kedua. Keduanya juga menyadari bahwa 

urutan langkah tersebut menghasilkan diperolehnya bilangan pertama dan kedua 

yang dicari. Subjek AL maupun AP juga memperkirakan waktu yang 
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diperlukannya untuk memecahkan masalah. Akan tetapi, AL dan AP tidak 

memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah. 

Pada saat membuat rencana pemecahan masalah, subjek AL maupun AP 

Juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan basil berpikirnya dalarn 

memonitor saat membuat rencana pemecahan masalah. Subjek ALdan AP sarna

sarna melakukan pemantauan terhadap rencana alur pemecahan masalah dan 

ketepatan rencana pemecahan masalah yang dipililmya. Perbedaannya, subjek AL 

tidak menggunakan pembanding alur lain pemecahan masalah untuk memantau 

ketepatan rencana pemecahan masalah yang dipilihnya. Adaptm AP tidak 

demikian. 

Selain itu, pada saat membuat rencana pemecahan masalah, subjek AL dan 

AP juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan basil berpikirnya dalarn 

mengevaluasi saat membuat rencana pemecahan masalah. Subjek AL maupun AP 

sarna-sama memeriksa kesesuaian rencana alur pemecaban masalah dengan cara 

cara mengecek kesesuaiannya dengan soal. Keduanya juga memeriksa kesesuaian 

waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara memetakan 

perkiraan waktu untuk menyelesaikan urutan langkab yang telah ditetapkan pada 

alur pemecahan masalah. Akan tetapi, AP memperhitungkan juga waktu yang 

diperlukan untuk melakukan pemeriksaan basil yang diperoleb, sedangkan AL 

tidak demikian. 

Pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalab, subjek AL maupun 

AP menunjukkan kesadaran terbadap proses dan basil berpikirnya dalarn 

rnernbangun rencana saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kedua 

subjek menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya untuk melaksanakan 
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rencana pemecahan masalah, yaitu dengan cara menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dari soal. Keduanya menyadari bahwa dengan langkah tersebut 

subjek dapat menghindari kesalahan pada saat menyelesaikan soal. Selain itu, AL 

dan AP juga memikirkan cara yang akan digunakannya untuk melaksanakan 

rencana pemecahan masalal1, yaitu hanya dengan cara menghitung bilangan 

pertama kemudian digunakan untuk menentukan bilangan kedua. Subjek AL 

melaksanakan rencana pemecahan masalall yang telah dibuatnya, yaitu dengan 

menghitung 15 x 2 = 30 dan 15 + 81 = 96, kemudian menyirnpulkan bahwa 

bilangan pertama adalah 15 dan bilangan kedua adalah 81. Adapun AP 

melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah dibuatnya, yaitu dengan 

menghitung 30 = 2 x 15, sehingga diperoleh bilangan pertama 15. Selanjutnya 96 

= 15 + 81, padahal 92 = 81, kemudian menyirnpulkan bahwa bilangan kedua 

adalah 9. Selama melaksanakan rencana yang disusunnya, AL dan AP selalu 

berbisik lirih terhadap dirinya sendiri tentang apa yang telah dibaca dan yang akan 

dituliskannya. Perbedaan jawaban yang diperoleh AL dan AP menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan pemallaman yang diperoleh dari kalimat yang terdapat 

di soal. 

Pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek AL maupun 

AP juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam 

memonitor saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. Subjek AL maupun 

AP melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana pemecahan masalall 

yang dilakukannya, yakni dengan cara memastikan bahwa subjek telah 

memperoleh bilangan pertama kemudian bilangan kedua. Selain itu, subjek AL 
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maupun AP juga melakukan pemantauan terbadap perbitungan yang dilakukannya 

dengan cara mengulangi perhitungan yang dilakukan. 

Selain itu, pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek AL 

dan AP juga menunjukkan kesadaran terbadap proses dan basil berpikirnya dalam 

mengevaluasi saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. Subjek AL dan AP 

memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana yang telah 

dibuatnya dengan cara yang relatif sama, yaitu memeriksa apakah bilangan 

pertama maupun bilangan kedua telah diperoleb. 

Pada saat memeriksa kembali basil pemecahan masalah, subjek AL maupun 

AP menunjukkan kesadaran terbadap proses dan basil berpikirnya dalam 

membangun rencana saat memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kedua 

subjek memikirkan cara mengecek basil pemecahan masalah yang diperoleb, yaitu 

dengan cara melakukan penghitungan ulang. Akan tetapi terdapat perbedaan 

patokan menyimpulkan jawaban yang diperoleh benar atau salah oleb kedua 

subjek. Subjek AL menggunakan kriteria jika basil yang diperoleb tetap, maka 

disimpulkan jawabannya sudah benar, sedangkan subjek AP menggunakan 

kriteria jika basil yang diperoleb sesuai dengan yang diketahui di soal, maka 

disimpulkan jawabannya sudah benar. Perbedaan kriteria ini dimungkinkan 

menjadikan penyebab lain kesalahan jawaban yang diperoleb subjek AL. Melalui 

langkah pengecekan basil yang diperoleb, kedua subjek menyadari bahwa dapat 

dierleb keyakinan atas kebenaran jawaban yang diperolehnya. 

Pada saat memeriksa kembali basil pemecahan masalah, subjek AL dan AP 

juga menunjukkan kesadaran terbadap proses dan basil berpikirnya dalam 

memonitor saat memeriksa kembali basil pemecahan masalah. Kedua subjek 
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memonitor kebenaran hasil pemecahan masalah yang diperoleh dengan cara yang 

serupa, yaitu mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke persamaan yang subjek 

pahami dari soal. 

Pada saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, subjek AL dan AP 

juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam 

mengevaluasi saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Subjek AL 

maupun AP sama-sama memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan 

cara mensubstitusikan hasil yang diperolehnya ke persamaan yang diketahui di 

soal. 

Pada saat subjek AL memecahkan masalah aljabar, Subjek AL memperoleh 

jawaban bilangan pertama adalah 15 dan bilangan kedua adalah 81. Jawaban 

untuk bilangan pertama adalah benar, tetapi tmtuk bilangan kedua masih salah. 

Hal ini teijadi karena kemungkinan subjek AL tidak memahami dengan baik arti 

kalimat kuadrat dari bilangan kedua. Makna yang dipahami subjek AL tentang 

kalimat tersebut sepertinya sama dengan kalimat bilangan kedua saja. Dugaan 

kesalahpahaman tersebut didukung oleh fakta bahwa subjek AL dapat 

menyebutkan dan menuliskan bagian yang diketalmi dan yang ditanyakan di soal 

dengan baik. 

Pada setiap tahap memecahkan masalah subjek AL maupun AP 

menunjukkan ciri khusus dalam menyerap informasi. Ciri -ciri tersebut antara lain 

adalah membaca soal dengan suara cukup keras sehingga terdengar oleh dirinya 

serta terlihat kesulitan ketika diminta menulis pemecahan masalah dengan runtut, 

tetapi hebat ketika diminta menjelaskannya dengan kata-kata. 
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3. Metakognisi Subjek Dengan Gaya Belajar Kinestetik Dalam 

Memecahkan Masalah Aljabar 

Pada saat memamahi masalah, subjek KL maupun KP menunjukkan 

kesadaran terhadap proses dan hasil berpikimya dalam membangun rencana 

memahami masalah. Subjek KL dan KP sama-sama menyebutkan bahwa langkah 

pertama yang dilakukannya untuk memahami soal adalah dengan membaca soal. 

Jika kedua subjek setelah membaca soal belum dapat memahami soal, maka 

subjek akan mengulangi membaca soal sampai paham. Keduanya juga menyadari 

bahwa dengan membaca soal subjek dapat mengetahui maksud soal tersebut. KL 

dan KP membaca soal dengan terns menerus menggerakkan kakinya seraya 

tangannya memainkan pulpen yang dipegangnya. Selain itu, KL dan KP juga 

memikirkan konsep prasyarat yang diperlukan tmtuk menyelesaikan soal ini. 

Kedua subjek menggunakan kata-kata di soal sebagai bahan untuk menentukan 

konsep prasyarat yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Oleh 

karena itu, kedua subjek menentukan konsep penjumlahan, konsep kuadrat, 

konsep bilangan, dan konsep perkalian sebagai konsep prasyarat. KL maupun KP 

juga dapat menyebutkan bagian yang dicermati di soal serta menyadari alasan 

bahwa bagian tersebut perlu dicermati, yakni karena bagian tersebut adalah bagian 

yang diketahui dan yang ditanyakan di soal. 

Pada saat memamahi masalah, subjek KL dan KP juga menunjukkan 

kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya dalam memonitor saat memahami 

masalah. Kedua subjek melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah yang 

diambilnya untuk memahami soal, kesesuaian konsep prasyarat yang akan 
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saat membuat reneana pemeeahan masalah. Subjek KL mauplm KP melakukan 

pemantauan terhadap reneana alur pemeeahan masalah dan ketepatan reneana 

pemeeahan masalah. KL dan KP juga melakukan pemantauan terhadap ketepatan 

reneana yang dibuatnya untuk memeeahkan masalah dengan earn yang sama, 

yaitu membandingkan dengan alur lain misalnya menentukan bilangan kedua 

kemudian bilangan pertama. 

Selain itu, pada saat membuat reneana pemeeahan masalah, subjek KL 

maupun KP juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikirnya 

dalam mengevaluasi saat membuat reneana pemeeahan masalah. Keduanya Sarna

sarna memeriksa kesesuaian reneana alur pemeeahan masalal1 dengan earn 

mengeeek kesesuaiannya dengan yang diketahui di soal. KL maupun KP juga 

memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan 

eara yang sama, yaitu memetakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan urutan 

langkah yang telah ditetapkan pada alur pemeeahan masalah. 

Pada saat melaksanakan reneana pemeeahan masalah, subjek KL dan KP 

menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikimya dalam membangun 

reneana saat melaksanakan reneana pemecahan masalah. Subjek KL maupun KP 

sama-sama menentukan langkah pertama yang akan dilakukannya untuk 

melaksanakan reneana pemeeahan masalah, yaitu dengan eara menentukan 

bilangan yang dikali 2 hasilnya 30. keduanya juga menyadari bahwa langkah 

tersebut menghasilkan diperoleh bilangan pertama yang selanjutnya dapat 

digunakan untuk meneari bilangan kedua. Selain itu, KL dan KP juga memikirkan 

eara yang akan digunakannya untuk melaksanakan reneana pemeeahan masalah, 

yaitu dengan eara menghitung bilangan pertama kemudian digtmakan untuk 
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menentukan bilangan kedua. Bahkan KL dan KP me1aksanakan rencana 

pemecahan masalah yang telah dibuatnya dengan langkah yang sama, yaitu 

dengan menghitung 15 x 2 = 30, sehingga diperoleh bi1angan pertama 15. 

Selanjutnya 15 + 81 = 96, padahal 9 x 9 = 81, kemudian menyimpulkan bahwa 

bilangan kedua adalah 9. Akan tetapi, kedua subjek tidak memikirkan cara lain 

untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek KL dan KP 

juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan basil berpikirnya dalam 

memonitor saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kedua subjek 

melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang 

dilakukannya, yakni dengan cara memastikan bahwa yang pertama dicari adalah 

bilangan pertama kemudian bilangan kedua. Selain itu, kedua subjek juga 

melakukan pemantauan terhadap perhitungan yang dilakukannya. KL 

melakukannya dengan cara mengulangi perhitungan yang dilakukan, sedangkan 

KP dengan melakukan perhitungan secara hati-bati tanpa melakukan perhittmgan 

ulang. 

Selain itu, pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalah, subjek 

KLdan KP juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan basil berpikirnya 

dalam mengevaluasi saat melaksanakan rencana pemecahan masalah. Subjek KL 

dan KP memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana yang telah 

dibuatnya melalui pengecekan apakah telah diperoleb bilangan pertama maupun 

bilangan kedua. 

Pada saat memeriksa kembali basil pemecahan masalah, subjek KL dan KP 

menunjukkan kesadaran terbadap proses dan basil berpikirnya dalam membangun 
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rencana saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. KL memikirkan cara 

mengecek hasil pemecahan masalah yang diperoleh, yaitu dengan cara melakukan 

penghittmgan ulang, jika hasilnya tetap sama, maka disimpulkan jawabannya 

benar. Adapun KP memikirkan cara mengecek hasil yang diperoleh, yaitu dengan 

cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke pemyataan yang tertulis di soal. 

Keduanya sama-sama menyadari bahwa dengan begitu subjek dapat menjadi 

yakin dengan hasil yang diperolehnya. 

Pada saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, subjek KL maupun 

KP juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikimya dalam 

memonitor saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Subjek KL maupun 

KP memonitor kebenaran hasil pemecahan masalah yang diperoleh dengan cara 

berhati-hati dalam menghitung, karena jika perhitungannya benar, maka hasilnya 

juga benar. 

Selain itu, pada saat memeriksa kembali hasil pemecal1an masalah, subjek 

KL dan KP juga menunjukkan kesadaran terhadap proses dan basil berpikirnya 

dalam mengevaluasi saat memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Keduanya 

memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan cara yang telah mereka 

pikirkan sebelumnya, yaitu KL dengan melakukan perhitungan ulang dan KP 

dengan melakukan substusi ke soal. 

4. Persamaan dan Perbedaan Profll Metakognisi Subjek VL, VP, AL, AP, 

KL, dan KP Dalam Memecahkan Masalah Aljabar 

Pada subjek dengan gaya belajar visual, subjek dengan jenis kelamin laki

laki memeriksa kemungkinan masalah dengan menggunakan cara yang lain, tetapi 
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digunakan untuk memecahkan masalah di soal tersebut, serta informasi penting 

yang ada di soal tersebut dengan mengacu pada kalimat-kalimat di soal. 

Selain itu, pada saat memamahi masalah, subjek KL dan KP juga 

menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikimya dalam 

mengevaluasi saat memahami masalah. Subjek KL dan KP melakukan 

pemeriksaan terhadap kebenaran ungkapan yang dikatakannya berdasarkan apa 

yang dipahaminya dan juga melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian konsep 

prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah dengan cara 

mencocokkan kata-kata dan bilangan yang disebutkannya dengan soal. Akan 

tetapi subjek KL maupun KP tidak memeriksa kemungkinan memahami masalah 

dengan cara yang lain. 

Pada saat membuat rencana pemecahan masalah, subjek KL dan KP 

menunjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikimya dalam membangun 

rencana saat membuat rencana pemecahan masalah. Kedua subjek sama-sama 

memikirkan urutan langkah pemecal1an masalah yang akan digunakan, yaitu 

dengan cara menghitung bilangan pertama terlebih dahulu kemudian hasilnya 

digunakan untuk mencari bilangan kedua. Kedua subjek juga sama-sama 

menyadari bahwa alur tersebut adalah alur yang paling mudah dan dapat 

digunakan untuk menentukan bilangan pertama dan kedua. KL dan KP juga 

memperkirakan waktu yang diperlukannya tmtuk memecahkan masalah. Akan 

tetapi, KL maupun KP tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain 

memecahkan masalah. 

Pada saat membuat rencana pemecahan masalah, subjek KL dan KP juga 

memmjukkan kesadaran terhadap proses dan hasil berpikimya dalam memonitor 
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subjek tidak menemukan cara lain tersebut. Berbeda dengan hal itu, subjek dengan 

jenis kelamin perempuan tidak memeriksa kemungkinan masalah dengan 

menggunakan cara yang lain. Selain itu, subjek dengan jenis kelamin laki-laki 

memikirkan rencana cara lain memecahkan masalah, meskipun subjek juga tidak 

menemukancara lain tersebut. Sedangkan subjek dengan jenis kelamin perempuan 

tidak memikirkan rencana cara lain memecahkan masalah. 

Meski terdapat perbedaan pada subjek dengan gaya belajar visual betjenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan, juga terdapat persamaan diantara keduanya. 

Persamaan yang paling nyata adalah bahwa keduanya tidak menemukan cara lain 

selain cara yang ditempuhnya untuk memahami soal. Mereka juga sama-sama 

tidak memikirkan jawaban lain yang memenuhi selain jawaban yang mereka 

temukan. 

Pada subjek dengan gaya belajar auditorial, baik subjek yang betjenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan sama-sama tidak memikirkan rencana cara 

lain selain yang mereka tetapkan untuk memecahkan masalal1. Mereka juga tidak 

memikirkan pemecahan lain yang memenuhi selain hasil pemecahan masalah 

yang mereka temukan. Selain itu, kedua subjek juga menampakkan ciri seseorang 

dengan gaya belajar auditorial, yaitu lebih cenderung membaca dengan suara yang 

terdengar olehnya. Bahkan, ketika melakukan sesuatu, subjek tetap berbicara lirih 

seraya mengucapkan kalimat tentang apa yang akan dilakukannya. Subjek 

auditorial laki-laki melakukan kesalahan yang tidak dilakukan oleh subjek 

auditorial perempuan dalam memaknai pemyataan kuadrat dari bilangan kedua. 

Hal ini berakibat meskipun aktivitas metakognisi antara keduanya tidak terdapat 

perbedaan (Veenman, 2012:21), tetapi untuk hasil pemecahan masalah, subjek 
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dengan jenis kelamin perempuan menemukan hasil pemecahan yang benar, 

sedangkan subjek dengan jenis kelamin laki-laki tidak demikian. 

Pada subjek dengan gaya belajar kinestetik, kedua subjek menampakkan ciri 

seseorang dengan gaya belajar kinestetik, yaitu suka menggerakkan anggota 

tubuhnya ketika melaksanakan suatu kegiatan. Kedua subjek juga cenderung terns 

menerus menggunakan ujung pulpennya untuk menunjuk atau menekankan 

kalimat yang dibacanya di soal. Diantara kedua subjek tersebut, tidak ada 

perbedaan aktivitas metakognisi yang dilakukannnya. 

Dari keseluruhan subjek penelitian, baik subjek dengan gaya belajar visual, 

auditorial, maupun kinestetik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, 

kesemuanya menampakkan aktivitas metakognisi yang hampir sama dalam 

memecahkan masalah aljabar. Keenam subjek penelitian tersebut dapat dikatakan 

sama-sama menampakkan aktivitas metakognisi yang kurang sempuma. 

Keseluruhan subjek tidak memikirkan cara lain baik dalam hal memahami 

masalah, membuat rencana penyelesaian masalah, melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah, maupun memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. 

Mereka cenderung hanya melakukan pemantauan dan pemeriksaan hanya pada 

cara yang telah dipikirkan atau ditetapkannya. 

5. Temuan Lain dan Keterbatasan Penelitian 

Melalui penelitian ini telah diperoleh data tentang profil metakognisi siswa 

dalam memecahkan masalah aljabar ditinjau dari gay a bela jar dan perbedaan jenis 

kelamin. Akan tetapi, dari hasil penelitian yang diperoleh, ditemukan juga 
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temuan-temuan lain selain hal itu. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a) Pada saat melaksanakan rencana pemecahan masalal1, seluruh subjek 

penelitian tidak ada yang menggunakan variabel untuk memisalkan 

sesuatu dari soal. Keseluruhan dari mereka langsung menggunakan 

kalimat-kalimat di soal untuk menyelesaikan soal. Hal ini menunjukkan 

bahwa mereka masih terbiasa dengan model penyelesaian pada materi 

aritmetika. Oleh karena itu, dimungkinkan karena mereka belum berhasil 

menguasai konsep variabel atau peubah, yang merupakan peralihan dari 

aritmetika ke aljabar. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedjadi 

(sebagaimana dikutip dalam Dahlan, 2011 ). 

b) Seluruh subjek penelitian menyebutkan konsep prasyarat dengan mencari 

kata-kata di soal. Pada saat soal menyebutkan jumlah, subjek langsung 

mengatakan bahwa konsep prasyarat yang diperlukan adalah penjumlahan. 

Mereka tidak memikirkan bahwa jika pada kalimat disebutkan jumlah, 

tentu pada saat menyelelesaikan masalah tersebut diperlukan operasi 

pengurangan. Demikian juga jika disebutkan kata kali maka dimungkinkan 

diperlukan konsep pembagian pada proses penyelesaiannya. 

Selain temuan-temuan lain tersebut, terdapat juga keterbatasan penelitian 

ini. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Pemilihan subjek dilakukan tidak dengan menggunakan tinjauan 

kemampuan matematika, sehingga dipilih subjek yang memiliki 

kemampuan setara. Ini berakibat pada relatif samanya aktivitas 

metakognisi yang dittmjukkan oleh setiap subjek. 
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b) Teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu belum lengkap ditulis pada 

T APM (Tugas Akhir Program Magister) ini, sehingga pada pemaknaan 

yang dilakukan terhadap data empiris yang ada masih belum optimal. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

profil metakognisi siswa dalam memecahkan masalah aljabar sebagai berikut. 

1. Pro:fil metakognisi siswa laki-laki yang mempunyai gaya belajar visual 

dalam memecallkan masalah aljabar 

Pada tahap memahami masalah, siswa laki-laki yang mempunyai gaya 

belajar visual menyadari proses dan basil berpikirnya baik dalam membangun 

rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memahami masalah, yaitu: (a) 

memikirkan langkah pertama yang dilakukannya unttlk memahami soal adalah 

membaca soal dan menyadari bahwa dengan langkah tersebut, siswa dapat 

mengetahui maksud soal, antara lain dapat menyebutkan hal-hal yang diketahui 

dan yang ditanyakan; (b) memikirkan konsep prasyarat yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal ini adalah konsep penjumlahan dan perkalian, serta 

pembagian dan menyadari bahwa konsep tersebut dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal dengan alasan terdapat kata penjumlahan dan kali di soal; (c) 

memikirkan alasan membaca/mencermati suatu bagian dari soal, yaitu karena 

bagian tersebut adalah yang diketahui dan yang ditanyakan di soal; (d) memantau 

langkah-langkah yang diambilnya untuk memahami soal dengan cara memastikan 

bahwa dengan langkal1-langkah tersebut, siswa dapat menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan di soal; (e) memantau kesesuaian konsep prasyarat yang 

akan digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara memastikan konsep 

tersebut disebutkan di soal; (f) memantau informasi penting yang ada di soal 
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tersebut dengan cara membaca kalimat yang dituliskannya di lembar jawab 

sambil membaca ulang soal untuk menemukan kemungkinan terdapat informasi 

penting yang terlewat; (g) memeriksa kebenaran ungkapan yang dikatakannya 

berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara melihat kembali apa yang 

dituliskannya di lembar jawab dan mencocokkannya dengan kalimat-kalimat di 

soal; (h) memeriksa kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam 

memecahkan masalah dengan cara mencocokkan konsep yang dipikirkannya 

dengan kalimat-kalimat di soal; (i) memeriksa kemungkinan memahami masalah 

dengan cara yang lain, tetapi tidak menemukan cara selain yang telah 

ditempuhnya. 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, siswa laki-laki yang 

mempunyai gaya belajar visual menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam 

membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat membuat rencana 

pemecahan masalah, yaitu: (a) memikirkan urutan langkah pemecahan masalah 

yang akan digunakan, yaitu dengan cara membagi 30 dengan 2 kemudian hasilnya 

digtmakan untuk mencari bilangan kedua dan menyadari bahwa urutan langkah 

terse but adalah jalan tercepat dan paling mungkin dilakukan untuk menyelesaikan 

soal; (b) memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah, 

yaitu selama 5 menit; (c) memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan 

masalah tetapi tidak menemukan cara lain terse but; (d) memantau rencana alur 

pemecahan masalah dengan cara memastikan alur yang ditetapkannya akankah 

menghasilkan jawaban yang diminta soal; (e) memantau ketepatan rencana yang 

dibuatnya untuk memecahkan masalah dengan cara membaca soal dan 

memastikan bahwa rencana yang disusunnya sudah sesuai dengan soal; (f) 
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memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan cara mengecek 

kesesuaiannya dengan yang diketahui dan yang ditanyakan di soal tersebut; (g) 

memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan 

cara memetakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah 

ditetapkan pada alur pemecahan masalah. 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, siswa laki-laki 

yang mempunyai gaya belajar visual menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat melaksanakan 

rencana pemecahan masalah yaitu: (a) memikirkan langkah pertama yang akan 

dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu mengambil 

pulpen dan lembar jawab serta memastikan kebenaran angka yang akan 

dituliskannya dengan cara melihat kembali ke soal dan menyadari bahwa dengan 

begitu siswa dapat memulai menuliskan sesuatu dan apa yang dituliskannya 

benar; (b) memikirkan cara yang digunakannya untuk melaksanakan rencana 

pemecahan masalah, yaitu menghitung bilangan pertama kemudian bilangan 

keduanya, serta tidak menggunakan cara yang lain; (c) meninjau pelaksanaan 

rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara membaca 

ulang soal; (d) memantau perhitungan yang dilakukannya dengan cara 

mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke bagian yang diketahui di soal; (e) 

memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana yang telah 

dibuatnya yakni mencari bilangan pertama kemudian mencari bilangan kedua. 

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, siswa laki-laki 

yang mempunyai gaya belajar visual menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memeriksa 
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kembali hasil pemecahan masalah yaitu: (a) memikirkan cara mengecek hasil 

yang diperoleh yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap perhitungan yang 

dilakukannya untuk menentukan bilangan pertama maupun bilangan kedua dan 

menyadari bahwa dengan begitu akan diperoleh kepastian apakah kedua bilangan 

yang diperolehnya sudah tepat ataukah bel urn; (b) memonitor kebenaran hasil 

yang diperoleh dengan cara mencocokkan hasil yang diperolehnya dengan hasil 

perhitungan ulang yang dilakukannya; (c) memeriksa kebenaran jawaban yang 

diperolehnya dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh, jika sudah 

sesuai, maka disimpulkan jawabannya benar. 

2. Profil metakognisi siswa perempuan yang mempunyai gaya belajar visual 

dalam memecahkan masalah aljabar 

Pada tahap memahami masalah, siswa perempuan yang mempunyai gaya 

belajar menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam membangun rencana, 

memonitor, dan mengevaluasi saat memal1ami masalah, yaitu: (a) menyebutkan 

langkah pertama yang dilakukannya untuk memahami soal adalah membaca soal 

dan menyadari bahwa dengan begitu, siswa dapat mengetahui isi soal, yaitu apa 

yang diketahui dan yang ditanyakan di soal; (b) memikirkan konsep prasyarat 

yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep penjumlahan dan 

perkalian dan menyadari bahwa terdapat kata penjumlahan dan kali di soal, maka 

dimungkinkan kedua konsep tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal; 

(c) menyadari kalimat bagian yang diketahui dan yang ditanyakan adalah perlu 

diperhatikan; (d) memantau langkah-langkah yang diambilnya untuk memahami 

soal dengan cara memastikan bahwa langkah yang telah dilakukannya membantu 
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siswa memahami soal; (e) memantau kesesuaian konsep prasyarat yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah di soal tersebut dengan cara mencocokkan 

konsep prasyarat yang dipikirkannya dengan kalimat di soal; (f) memantau 

informasi penting yang ada di soal tersebut dengan cara membaca ulang dan 

mencermati kalimat-kalimat di soal; (g) memeriksa kebenaran ungkapan yang 

dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara mencocokkan 

dengan kalimat-kalimat di soal; (h) memeriksa kesesuaian konsep prasyarat yang 

akan digunakannya dalam memecahkan masalal1 dengan cara membaca ulang soal 

dan memastikan bahwa konsep tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan 

soal; tetapi tidak memeriksa kemungkinan memahami masalah dengan cara yang 

lain. 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, siswa perempuan yang 

mempunyai gaya belajar visual menyadari proses dan basil berpikirnya dalam 

membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat membuat rencana 

pemecahan masalah, yaitu: (a) memikirkan urutan langkah pemecahan masalah 

yang akan digunakan, yaitu mencari bilangan pertama dan kemudian dijumlahkan 

dengan kuadrat bilangan kedua dan menyadari bahwa menentukan bilangan 

pertama terlebih dahulu adalah lebih mudah, sehingga bilangan kedua juga dapat 

diperoleh; (b) memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk memecahkan 

masalah yaitu selama 10 menit; (c) memantau rencana alur pemecahan masalah 

dengan cara memastikan bahwa alur yang ditetapkannya memudahkannya untuk 

menemukan bilangan pertama maupun bilangan kedua; (d) memantau ketepatan 

rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah dengan cara membandingkan 

jika alur yang digunakan adalah mencari bilangan kedua kemudian bilangan 
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pertama; (e) memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan cara 

mencocokkan dengan apa yang diketahui di soal; (f) memeriksa kesesuaian waktu 

yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara memperkirakan waktu 

yang diperlukan untuk mencari bilangan pertama dan bilangan kedua. 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, siswa perempuan 

yang mempunyai gaya belajar visual menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu: (a) menentukan langkah pertama yang akan 

dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu 

mencocokkan angka yang akan dituliskannya di bagian yang diketahui (pada 

lembar jawab) dengan soal dan menyadari bahwa dengan melakukan langkah 

terse but, siswa dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin dilakukannya; (b) 

menyusun cara yang akan digunakannya untuk memecahkan masalah tersebut, 

yaitu menghittmg bilangan pertama terlebih dahulu kemudian menentukan 

bilangan kedua; (c) meninjau pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang 

dilakukannya, yakni dengan cara mencocokkan langkah yang dilakukannya 

dengan rencana yang dibuatnya; (d) memantau perhitungan yang dilakukannya 

dengan cara melakukan perhitungan ulang; (e) memeriksa kesesuaian apa yang 

dilaksanakan dengan rencana yang telah dibuatnya dengan memastikan bahwa 

telah ditemukan bilangan pertama yang kemudian digunakan untuk menentukan 

bilangan kedua. 

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, siswa perempuan 

yang mempunyai gaya belajar visual menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memeriksa 
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kembali hasil pemecahan masalah, yakni: (a) memikirkan cara mengecek hasil 

yang diperoleh dengan melakukan perhittmgan ulang sesuai dengan pernyataan di 

soal dan menyadari bahwa dengan begitu, siswa dapat memastikan bahwa hasil 

yang diperoleh adalah benar; (b) memonitor kebenaran hasil yang diperoleh 

dengan cara menghittmg ulang hasil yang diperoleh dengan disesuaikan terhadap 

pernyataan di soal; (c) memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan 

cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh pada persamaan yang terbentuk dari 

pernyataan di soal. 

3. Pro:fil metakognisi siswa laki-laki yang mempunyai gaya belajar auditorial 

dalam memeca11kan masalah aljabar 

Pada tahap memahami masalah, siswa laki-laki yang mempunyai gaya 

belajar auditorial menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam membangun 

rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memahami masalah, yaitu: (a) 

menyebutkan langkah pertama yang dilakukannya untuk memahami soal adalah 

membaca soal dan mengerti kata-kata yang tersebut di soal serta menyadari bahwa 

dengan begitu siswa dapat memahami maksud soal; (b) berpikir bahwa konsep 

prasyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan soal adalah konsep penjumlahan 

dan perkalian serta menyadari bahwa konsep tersebut dapat membantunya 

menemukan selesaian soal dikarenakan terdapat kata penjumlahan dan kali di soal 

terse but; (c) menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan yang ditanyakan 

adalah penting untuk dicermati; (d) memantau langkah-langkah yang diambilnya 

untuk memahami soal dengan cara memastikan langkah yang telah dilakukannya 

membanttmya memahami maksud soal; (e) memantau kesesuaian konsep 
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prasyarat yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara 

memastikan bahwa dengan melakukan perkalian dapat diperoleh bilangan pertama 

dan dengan melakukan penjumlahan dapat diperoleh bilangan kedua; (f) 

memantau informasi penting yang ada di soal tersebut dengan cara memastikan 

bahwa seluruh informasi penting di soal tersebut telah diingatnya; (g) memeriksa 

kebenaran ungkapan yang dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya 

dengan cara mencocokkan pemahamannya dengan kalimat-kalimat di soal; (h) 

memeriksa kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakannya dalam 

memecahkan masalah dengan cara membaca ulang soal dan mencocokkan konsep 

yang dipikirkannya dengan soal; tetapi tidak memeriksa kemungkinan memahami 

masalah dengan cara yang lain. 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, siswa laki-laki yang 

mempunyai gaya belajar auditorial menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam 

membangun rencana saat membuat rencana, memonitor, dan mengevaluasi 

pemecahan masalah, yaitu: (a) memikirkan urutan langkah pemecahan masalah 

yang akan digunakan, yaitu menghitung bilangan pertama terlebih dahulu 

kemudian hasilnya digunakan untuk mencari bilangan kedua dan menyadari 

bahwa dengan menggunakan urutan langkah tersebut dapat diperoleh bilangan 

pertama dan bilangan kedua yang ditanyakan oleh soal; (b) memperkirakan waktu 

yang diperlukannya untuk memecahkan masalah yaitu 10 menit; tetapi tidak 

memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah yang terdapat di 

soal; (c) memantau rencana alur pemecahan masalah dengan cara memastikan 

bahwa dengan alur tersebut dapat diperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua; 

(d) memantau ketepatan rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah 
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dengan cara memastikan rencana tersebut memudahkan siswa memeperoleh 

bilangan pertama dan bilangan kedua; (e) memeriksa kesesuaian rencana alur 

pemecahan masalah dengan cara mengecek kesesuaiannya dengan soal; (f) 

memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan tmtuk menyelesaikan soal dengan 

cara memetakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan urutan langkal1 yang telah 

ditetapkan pada alur pemecahan masalah. 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, siswa laki-laki 

yang mempunyai gaya belajar auditorial menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu: (a) menentukan langkah pertama yang akan 

dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu menuliskan 

yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal dan menyadari bahwa dengan 

langkah terse but dapat dihindari kesalahan pada saat menyelesaikan soal; (b) 

memikirkan cara yang digunakannya untuk melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, yaitu menghitung bilangan pertama kemudian digunakan untuk 

menentukan bilangan kedua; (c) meninjau pelaksanaan rencana pemecahan 

masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara memastikan bahwa telah 

memperoleh bilangan pertama kemudian bilangan kedua; (d) memantau 

perhitungan yang dilakukannya dengan cara mengulangi perhitungan yang 

dilakukan; (e) memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana yang 

telah dibuatnya dengan cara memeriksa apakah bilangan pertama maupun 

bilangan kedua sudah diperoleh. 

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, siswa laki-laki 

yang mempunyai gaya belajar auditorial menyadari proses dan hasil berpikirnya 
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dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memeriksa 

kembali hasil pemecal1an masalah, yakni: (a) memikirkan cara mengecek hasil 

yang diperoleh dengan melakukan penghitungan ulang, jika hasil yang diperoleh 

tetap, maka disimpulkan jawabannya sudah benar dan menyadari bahwa dengan 

begitu dapat diyakini hasil yang diperolehnya adalah benar; (b) memonitor 

kebenaran hasil yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh 

ke persamaan yang siswa pahami dari soal; (c) memeriksa kebenaran jawaban 

yang diperolehnya dengan mensubstitusikan jawabannya ke soal. 

4. Profil metakognisi siswa perempuan yang mempunyai gaya bela jar 

auditorial dalam memecahkan masalah aljabar 

Pada tahap memahami masalah, siswa perempuan yang mempunyai gaya 

belajar auditorial menyadari proses dan hasil berpikirnya dalam membangun 

rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memahami masalah, yaitu: (a) 

menyebutkan langkah pertama yang dilakukannya untuk memahami soal adalah 

membaca soal dan mengerti kata-kata yang tersebut di soal serta menyadari bahwa 

dengan begitu siswa dapat mengetahui isi a tau maksud soal tersebut; (b) berpikir 

bahwa konsep prasyarat yang diperlukan tmtuk menyelesaikan soal ini adalah 

konsep pembagian, penjumlahan, dan kuadrat serta menyadari bahwa dengan 

menggunakan konsep tersebut siswa dapat menyelesaikan soal dengan mudah; (c) 

menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan yang ditanyakan adalah 

penting untuk dicermati; (d) memantau langkah-langkah yang diambilnya untuk 

memahami soal dengan cara mengingat kembali langkah yang telah dilakukannya 

dan memikirkan apakah langkah tersebut telah membantu siswa memahami soal; 
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(e) memantau kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan untuk 

memecahkan masalah dengan cara memastikan bahwa konsep yang disebutkan di 

soal telah dipikirkannya; (f) memantau informasi penting yang ada di soal dengan 

cara memastikan seluruh informasi di soal telah diingatnya; (g) memeriksa 

kebenaran ungkapan yang dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya 

dengan cara mencocokkan dengan soal; (h) memeriksa kesesuaian konsep 

prasyarat yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah juga dengan 

mencocokkannya dengan kalimat -kalimat di soal; tetapi tidak memeriksa 

kemungkinan memahami masalah dengan cara yang lain. 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, siswa perempuan yang 

mempunyai gaya belajar auditorial menyadari proses dan hasil berpikimya dalam 

membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat membuat rencana 

pemecahan masalah, yaitu: (a) memikirkan urutan langkah pemecahan masalah 

yang akan digunakan, yaitu menghitung bilangan pertama terlebih dahulu 

kemudian hasilnya digunakan untuk mencari bilangan kedua dan menyadari 

bahwa dengan menggunakan langkah tersebut siswa dapat memperoleh bilangan 

pertama dan bilangan kedua; (b) memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk 

memecahkan masalah yaitu 10 menit; tetapi tidak memikirkan kemtmgkinan 

adanya cara lain memecahkan masalal1 yang terdapat di soal; (c) memantau 

rencana alur pemecahan masalah dengan cara memastikan bahwa dengan alur 

tersebut dapat diperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua; (d) memantau 

ketepatan rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah dengan cara 

membandingkan alur yang dipilihnya denga alur yang lain, yakni jika dicari 

bilangan kedua terlebih dahulu kemudian mencari bilangan pertama; (e) 
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memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah dengan cara mengecek 

kesesuaiannya dengan yang ditanyakan di soal; (f) memeriksa kesesuaian waktu 

yang diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara memetakan perkiraan 

waktu untuk menyelesaikan urutan langkah yang telah ditetapkan pada alur 

pemecaban masalah serta kemungkinan waktu untuk melakukan pemeriksaan 

basil yang diperoleb. 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, siswa perempuan 

yang mempunyai gaya belajar auditorial menyadari proses dan basil berpikirnya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu: (a) menentukan langkah pertama yang akan 

dilakukannya tmtuk melaksanakan rencana pemecahan masalah adalah 

menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal dan menyadari bahwa 

dengan begitu siswa dapat mengingat apa yang diketahui dan yang ditanyakan di 

soal; (b) memikirkan cara yang digunakannya untuk melaksanakan rencana 

pemecahan masalah, yaitu menghitung bilangan pertama kemudian digunakan 

untuk menentukan bilangan kedua; tetapi tidak memikirkan cara lain untuk 

melaksanakan rencana pemecahan masalah; (c) meninjau pelaksanaan rencana 

pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni dengan cara memastikan yang 

pertama dicari adalah bilangan pertama kemudian bilangan kedua; (d) memantau 

perhitungan yang dilakukannya dengan cara mengulangi perhitungan yang 

dilakukan; (e) memeriksa kesesuaian apa yang dilaksanakan dengan rencana yang 

telah dibuatnya dengan cara mencocokkan langkah yang dilakukannya dengan 

rencana yang dibuatnya. 
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Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, siswa perempuan 

yang mempunyai gaya belajar auditorial menyadari proses dan hasil berpikimya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memeriksa 

kembali hasil pemecal1an masalah, yakni: (a) memikirkan cara mengecek hasil 

yang diperoleh, yaitu dengan melakukan penghitungan ulang, jika hasil yang 

diperoleh sesuai dengan yang diketahui di soal, maka disimpulkan jawabannya 

sudah benar dan menyadari bahwa dengan cara tersebut siswa dapat meyakini 

hasil perhitungan yang dilakukannya adalah benar; tetapi siswa tidak memikirkan 

kemungkinan jawaban lain yang juga memenuhi; (b) memonitor kebenaran hasil 

yang diperoleh dengan cara memastikan hasil yang diperolehnya memenuhi 

persamaan yang terdapat di soal; (c) memeriksa kebenaran jawaban yang 

diperolehnya dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperolehnya ke persamaan 

yang diketahui di soal. 

5. Profil metakognisi siswa laki-laki yang mempunyai gaya belajar kinestetik 

dalam memecahkan masalah aljabar 

Pada tahap memahami masalah, siswa laki-laki yang mempunyai gaya 

belajar kinestetik menyadari proses dan hasil berpikimya dalam membangun 

rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memahami masalah, yaitu: (a) 

menyebutkan langkah pertama yang dilakukannya untuk memahami soal adalah 

membaca soal dan menyadari bahwa dengan begitu, siswa dapat mengetahui isi 

soal terse but; (b) berpikir bahwa konsep prasyarat yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal ini adalah konsep penjun1lahan, kuadrat, bilangan, dan 

perkalian serta menyadari bahwa dengan menggunakan konsep tersebut siswa 
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dapat menyelesaikan soal; (c) menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui 

dan yang ditanyakan adalah penting untuk dicermati; (d) memantau Iangkah

langkah yang diambilnya untuk memahami soal dengan cara memastikan bahwa 

langkah yang telah dilakukannya menjadikan siswa memahami soal tersebut; (e) 

memantau kesesuaian konsep prasyarat yang akan digunakan untuk memecahkan 

masalah di soal tersebut dengan cam memastikan bahwa konsep yang 

dipikirkannya telah sesuai dengan kalimat di soal; (f) memantau informasi penting 

yang ada di soal tersebut dengan cara memastikan bahwa seluruh informasi 

penting yang ada di soal, yaitu yang diketahui dan yang ditanyakan di soal, telah 

diingatnya; (g) memeriksa kebenaran ungkapan yang dikatakannya berdasarkan 

apa yang dipahaminya dengan cara mencocokkan kata-kata dan bilangan yang 

disebutkannya dengan soal; (h) memeriksa kesesuaian konsep prasyarat yang akan 

digunakannya dalam memecahkan masalah juga dengan mencocokkan dengan 

kalimat-kalimat di soal; tetapi tidak memeriksa kemungkinan memahami masalah 

dengan cam yang lain. 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, siswa laki-laki yang 

mempunyai gaya belajar kinestetik menyadari proses dan basil berpikirnya dalam 

membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat membuat rencana 

pemecahan masalah, yaitu: (a) memikirkan urutan langkah pemecahan masalah 

yang akan digunakan adalah menghitung bilangan pertama terlebih dahulu 

kemudian hasilnya digunakan untuk mencari bilangan kedua dan menyadari 

bahwa dengan menggunakan urutan langkah tersebut siswa dapat menentukan 

bilangan pertama dan bilangan kedua; (b) memperkirakan waktu yang 

diperlukannya tmtuk memecahkan masalah yaitu 20 menit; tetapi siswa tidak 
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memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan masalah yang terdapat di 

soal; (c) memantau rencana alur pemecahan masalah dengan cara memastikan 

bahwa alur yang dipilihnya dapat digunakan tmtuk memperoleh bilangan pertama 

dan bilangan kedua; (d) memantau ketepatan rencana yang dibuatnya untuk 

memecahkan masalah dengan cara memastikan bahwa alur tersebut adalah yang 

paling mudah dilakukan dengan membandingkan jika dicari bilangan kedua 

terlebih dahulu kemudian bilangan pertama; (e) memeriksa kesesuaian rencana 

alur pemecahan masalah dengan cara mengecek kesesuaiannya dengan yang 

diketahui di soal; (f) memeriksa kesesuaian waktu yang diperkirakan untuk 

menyelesaikan soal dengan cara memetakan perkiraan waktu untuk 

menyelesaikan urutan langkah yang telah ditetapkan pada alur pemecahan 

masalah. 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, siswa laki-laki 

yang mempunyai gaya belajar kinestetik menyadari proses dan hasil berpikimya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat melaksanakan 

rencana pemecahan masalal1, yaitu: (a) menentukan langkah pertama yang akan 

dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu 

menentukan bilangan yang dikali 2 hasilnya 30 dan menyadari bahwa dengan 

langkah tersebut siswa dapat memperoleh bilangan pertama yang kemudian dapat 

digunakan untuk mencari bilangan kedua; (b) memikirkan cara yang 

digunakannya untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu 

menghitung bilangan pertama kemudian digunakan untuk menentukan bilangan 

kedua; (c) memantau pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang 

dilakukannya, yakni dengan cara memastikan yang pertama dicari adalah bilangan 
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pertama kemudian bilangan kedua; (d) memantau perbitungan yang dilakukannya 

dengan cara mengulangi perhitungan yang dilakukan; (e) memeriksa kesesuaian 

apa yang dilaksanakan dengan rencana yang telah dibuatnya dengan cara 

mengecek apakah telah diperoleb bilangan pertama maupun bilangan kedua. 

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, siswa laki-laki 

yang mempunyai gaya belajar kinestetik menyadari proses dan basil berpikirnya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memeriksa 

kembali basil pemecahan masalah, yaitu: (a) memikirkan cara mengecek basil 

yang diperoleb, yaitu dengan melakukan penghitungan ulang, jika basilnya tetap 

sama, maka disimpulkan jawabannya benar dan menyadari bahwa dengan begitu 

siswa dapat menjadi yakin akan kebenaran basil yang diperolehnya; (b) 

memonitor kebenaran basil yang diperoleb dengan cara berhati-bati dalam 

menghitung, karena jika perhitungannya benar, maka basilnya juga benar; (c) 

memeriksa kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan cara mencocokkan basil 

yang diperolehnya dengan basil perhitungan ulang yang dilakukannya. 

6. Profil metakognisi stswa perempuan yang mempunyru gaya belajar 

kinestetik dalam memecahkan masalah aljabar 

Pada tahap memahami masalah, siswa perempuan yang mempunyai gaya 

belajar kinestetik menyadari proses dan basil berpikirnya dalam membangun 

rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memahami masalah, yaitu: (a) 

menyebutkan langkah pertruna yang dilakukannya untuk memal1runi soal adalah 

membaca soal dan menyadari bahwa dengan begitu, siswa dapat memahami soal; 

(b) berpikir bahwa konsep prasyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini 
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adalah konsep penjumlahan, konsep kuadrat, dan perkalian serta menyadari bahwa 

dengan menggunakan konsep tersebut siswa dapat menyelesaikan soal; (c) 

menyadari bahwa kalimat bagian yang diketahui dan yang ditanyakan adalah 

penting untuk dicermati; (d) memantau langkah-langkah yang diambilnya untuk 

memahami soal dengan cara memastikan bahwa dengan langkah tersebut siswa 

dapat memperoleh pemahaman tentang maksud soal; (e) memantau kesesuaian 

konsep prasyarat yang akan digunakan tmtuk memecahkan masalah di soal 

tersebut dengan cara memastikan bahwa konsep yang disebutkan di soal telah 

dipikirkannya sebagai konsep prasyarat; (f) memantau informasi penting yang ada 

di soal tersebut dengan cara memastikan seluruh informasi penting yang terdapat 

di soal telah diingatnya; tetapi siswa tidak memikirkan cara lain selain yang 

digunakannya untuk memahami soal; (g) memeriksa kebenaran ungkapan yang 

dikatakannya berdasarkan apa yang dipahaminya dengan cara mencocokkan kata

kata yang disebutkannya dengan soal; (h) memeriksa kesesuaian konsep prasyarat 

yang akan digunakannya dalam memecahkan masalah juga dengan mencocokkan 

dengan kalimat-kalimat di soal. 

Pada tahap membuat rencana pemecahan masalah, siswa perempuan yang 

mempunyai gaya belajar kinestetik menyadari proses dan basil berpikirnya dalam 

membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat membuat rencana 

pemecahan masalah, yaitu: (a) memikirkan urutan langkah pemecahan masalah 

yang akan digunakan, yaitu menghitung bilangan pertama terlebih dahulu 

kemudian mencari bilangan kedua dan menyadari bahwa dengan urutan langkah 

tersebut siswa dapat menemukan bilangan pertama dan bilangan kedua; (b) 

memperkirakan waktu yang diperlukannya untuk memecahkan masalah yaitu 30 
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menit; tetapi siswa tidak memikirkan kemungkinan adanya cara lain memecahkan 

masalah yang terdapat di soal; (c) memantau rencana alur pemecahan masalah 

dengan cara memastikan bahwa alur yang ditetapkannya adalah alur yang lebih 

mudah baginya untuk menemukan bilangan pertama dan bilangan kedua; (d) 

memantau ketepatan rencana yang dibuatnya untuk memecahkan masalah dengan 

cara membandingkan dengan alur yang lain, yakni mencari bilangan kedua 

terlebih dalmlu; (e) memeriksa kesesuaian rencana alur pemecahan masalah 

dengan cara mengecek kesesuaiannya bilangan yang digunakan dalam 

perhitungan dengan yang diketahui di soal; (f) memeriksa kesesuaian waktu yang 

diperkirakan untuk menyelesaikan soal dengan cara memperkirakan waktu yang 

diperlukan untuk mencari masing-masing bilangan yang dicari. 

Pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah, siswa perempuan 

yang mempunyai gaya belajar kinestetik menyadari proses dan hasil berpikirnya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, yaitu: (a) menentukan Iangkal1 pertama yang akan 

dilakukannya untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu 

menentukan bilangan yang dikali 2 hasilnya 30 dan menyadari bahwa dengan 

begitu siswa dapat menemukan bilangan pertama yang kemudian dapat 

digunakannya untuk menghitung bilangan kedua; (b) memikirkan cara yang 

digtmakannya untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu 

menghitung bilangan pertama kemudian menentukan bilangan kedua; (c) 

memantau pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang dilakukannya, yakni 

dengan cara memastikan telah diperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua; (d) 

memantau perhitungan yang dilakukannya dengan cara melakukan penghitungan 
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dengan hati-hati dan satu per satu; (e) memeriksa kesesuaian apa yang 

dilaksanakan dengan rencana yang telah dibuatnya dengan cara mengecek apakah 

telah diperoleh bilangan pertama maupun bilangan kedua. 

Pada tahap memeriksa kembali hasil pemecahan masalah, siswa perempuan 

yang mempunyai gaya belajar kinestetik menyadari proses dan basil berpikirnya 

dalam membangun rencana, memonitor, dan mengevaluasi saat memeriksa 

kembali basil pemecahan masalah, yaitu: (a) memikirkan cara mengecek basil 

yang diperoleh, yaitu dengan mensubstitusikan basil yang diperoleh ke pernyataan 

yang tertulis di soal dan menyadari bahwa dengan melakukan hal itu siswa dapat 

menjadi yakin dengan basil perhitungan yang dilakukannya; (b) memonitor 

kebenaran basil yang diperoleb dengan cara berhati-hati dalam menghitung, 

karena jika perhitungannya benar, maka basilnya juga benar; (c) memeriksa 

kebenaran jawaban yang diperolehnya dengan cara mensubstitusikan basil yang 

diperoleb ke soal. 

B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian ini, berikut ini saran yang dapat diberikan 

peneliti. 

1. Seluruh subjek penelitian ini tidak memikirkan cara lain selain yang 

dipilihnya pada tiap tahap pemecahan masalah. Oleb karena itu, 

disarankan kepada guru matematika agar pada pembelajaran matematika 

siswa dibiasakan berpikir terbuka baik dalam proses pemecahan masalah 

maupun basil pemecaban masalah yang mungkin. 
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2. Seluruh subjek penelitian ini melakukan perhitungan dengan mengaitkan 

fakta dua bilangan dikalikan atau dijwnlahkan diperoleh nilai tertentu 

dengan pemyataan!kalimat di soal untuk menemukan selesaian soal, tanpa 

melibatkan variabel. Oleh karenanya jika pemyataan di soal agak rwnit, 

subjek segera memutuskan tidak dapat memikirkannya. Menindaklanjuti 

hal itu, disarankan kepada guru matematika agar pada pembelajaran 

matematika materi aljabar, siswa dibiasakan menyelesaikan soal uraian 

dengan menggunakan pemisalan variabel sehingga siswa terbiasa 

melakukan perhitungan dengan berbagai masalah yang berbeda. 

3. Pada umumnya subjek penelitian ini membaca soal dengan memberikan 

perhatian yang lebih pada kalimat yang memuat bilangan, sedangkan 

kalimat yang tidak melibatkan penyebutan suatu bilangan kurang 

diperhatikan. Oleh karenanya, subjek tidak menyadari bahwa informasi 

selain yang dicermatinya juga merupakan syarat cukup soal tersebut. Agar 

hal ini tidak menjadi kebiasaan siswa, maka disarankan pada pembelajaran 

matematika ditekankan cara yang tepat memahami kalimat pada soal cerita 

dan menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan di soal secara runtut. 
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TES KECENDERUNGAN GAYA BELAJAR 

Nama 

Kelas 

Hari/tanggal 

Berilah tanda X pada kolom Ya jika kalian menjawab ya atas pertanyaanlpernyataan 

tersebut dan pada kolom Tidak jika kalian menjawab tidak atas 

pertanyaan/pernyataan tersebut. 

A 

sesuatu, 

ilustrasi yang tersedia. 

2 Apakah kamu suka mencorat-coret ketika berbicara di 

telepon? 

3 Apakah kamu berbicara dengan cepat? 

4 Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar 

penjelasan? 

5 Kata-kata khas yang saya gunakan dalam pembicaraan 

adalah "Menurut pandangan saya .... ". 

6 Kecepatan berbicara saya tergolong cepat. 

7 Ketika menjumpai sesuatu yang baik untuk saya, saya 

mengatakan "Itu kelihatannya baik untukku!". 
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8 Ketika merangkai sesuatu, saya lebih suka meminta orang 

lain mengatakan caranya. 

9 Apakah kamu suka berbicara sendiri? 

10 Apakah kamu lebih menyukai ceramah atau semmar 

daripada membaca buku? 

B 11 Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? 

c 

Kata-kata khas yang saya gunakan dalam pembicaraan 

12 adalah "Aku mendengar apa yang kau katakan.". 

13 Kecepatan berbicara saya tergolong sedang. 

14 Ketika menjumpai sesuatu yang baik untuk saya, saya 

mengatakan "Itu kedengarannya baik untukku!". 

15 Ketika merangkai sesuatu, saya lebih suka memulainya 

dengan mengeijakan sendiri. 

16 Apakah kamu berpikir lebih baik: saat kamu bergerak atau 

berjalan? 

17 Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika 

berbicara? 

18 Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? 

19 Kata-kata khas yang saya gunakan dalam pembicaraan 

adalah "Aku merasa sepertinya kamu ... ". 

20 Kecepatan berbicara saya tergolong lebih lambat. 

21 Ketika menjumpai sesuatu yang baik untuk saya, saya 

mengatakan "Itu rasanya baik: untukku!". 
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SOAL 

TUGAS PEMECAHAN MASALAH 1 (TPM 1) 

Petunjuk: 

1. Tuliskan nama, kelas, dan tanggal pada lembar jawab yang telah disediakan. 

2. Bacalah dengan cermat dan teliti setiap soal berikut, kemudian selesaikan soal 

tersebut dengan baik! 

Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Jika bilangan pertama dijumlahkan 

dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Dua kali 

bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua bilangan tersebut! 
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SOAL 

TUGAS PEMECAHAN MASALAH 2 (TPM 2) 

Petunjuk: 

1. Tuliskan nama, kelas, dan tanggal pada lembar jawab yang telah disediakan. 

2. Bacalah dengan cermat dan teliti setiap soal berikut, kemudian selesaikan soal 

tersebut dengan baik! 

Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Tiga kali bilangan pertama adalah 30. 

Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka 

menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua bilangan tersebut! 
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LEMBAR VALIDASI SOAL 

TUGAS PEMECAHAN MASALAH (TPM) 

Nama validator 

Keahlian 

Unit Kerja 

Tugas pemecahan masalah (TPM) ini digunakan untuk mengungkapkan profil 

metakognisi siswa dalam menyelesaikan masalah aljabar ditinjau dari gaya belajar 

dan gender. TPM ini akan diberikan kepada siswa kelas VIII. 

Petunjuk: 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu, berilah tanda cek ( ..J) pada kotak yang 

tersedia, yaitu S = setuju dan TS = Tidak setuju. 

2. Jika ada hal-hal yang perlu dikomentari, mohon komentar dituliskan pada 

bagian komentar/saran. 

3. Pada baris kesimpulan, mohon Bapak/Ibu memberikan kesimpulan layak 

ataukah tidaknya tugas ini digunakan berdasarkan kriteria sebagai berikut. 

a) LD = Layak Digunakan. Soal layak digunakan jika minimal 6 dari 9 

kriteria penilaian dinyatakan S (setuju). 

b) LDP = Layak Digunakan dengan Perbaikan. Soallayak digunakan dengan 

perbaikanjika terdapat 4 atau 5 kriteria penilaian dinyatakan S (setuju). 

c) TLD = Tidak Layak Digunakan. Soal tidak layak digunakan jika tidak 

memenuhi kedua kriteria pada poin a) dan b). 

pemecahan masalah aljabar. 

Materi 
2. Soal TPM dapat digunakan 

untuk mengungkap profil 

metakognisi subjek yang diteliti. 

3. lsi materi pada soal TPM sesuai 
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dengan tingkat pendidikan 

subjek. v 
4. Soal TPM menggunakan kata 

Tanya!perintah yang menuntut J 
jawaban uraian. 

5. Informasi pada soal 1PM mudah 

dimengerti dan dapat dengan J 
jelas dipahami maknanya. 

6. Rumusan butir soal TPM tidak 
I 

menimbulkan penafsiran ganda. 

7. Rumusan butir soal TPM 

menggunakan bahasa yang 

sederhana, komunikatif, dan J 
mudah dipahami oleh subjek 

yang akan diteliti. 

8. Rumusan butir soal TPM 
Bahasa 

menggunakan kata!kalimat yang 

tidak menimbulkan makna v 
ganda atau salah pengertian. 

9. Rumusan butir soal TPM 

menggunakan bahasa Indonesia vi 
yang baik dan benar. 

Kesimpulan: 
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Nama validator 

Keahlian 

Unit Kerja 

LEMBAR VALIDASI SOAL 

TUGAS PEMECAHAN MASALAH (TPM) 

Tugas pemecahan masalah (TPM) ini digunakan untuk mengungkapkan profil 

metakognisi siswa dalam menyelesaikan masalah aljabar ditinjau dari gaya belajar 

dan gender. TPM ini akan diberikan kepada siswa kelas VIII. 

Petunjuk: 

1. Berdasarkan pendapat Bapak!Ibu, berilah tanda cek ( .../) pada kotak yang 

tersedia, yaitu S = setuju dan TS = Tidak setuju. 

2. Jika ada hal-hal yang perlu dikomentari, mohon komentar dituliskan pada 

bagian komentar/saran. 

3. Pada baris kesimpulan, mohon Bapak!Ibu memberikan kesimpulan layak 

ataukah tidaknya tugas ini digunakan berdasarkan kriteria sebagai berikut. 

a) LD = Layak Digunakan. Soal layak digunakan jika minimal 6 dari 9 

kriteria penilaian dinyatakan S (setuju). 

b) LDP = Layak Digunakan dengan Perbaikan. Soallayak digunakan dengan 

perbaikanjika terdapat 4 atau 5 kriteria penilaian dinyatakan S (setuju). 

c) TLD = Tidak Layak Digunakan. Soal tidak layak digunakan jika tidak 

memenuhi kedua kriteria pada poin a) dan b). 

1. TPM merupakan soal v 
pemecahan masalah aljabar. 

2. Soal TPM dapat digunakan 
Materi 

untuk mengungkap profil v 
metakognisi subjek yang diteliti. 

3. lsi materi pada soal TPM sesuai 
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dengan tingkat pendidikan 

I subjek. v 
4. Soal TPM menggunakan kata 

T anya/perintah yang menuntut 
J 

jawaban uraian. 

5. Informasi pada soal TPM mudah 

dimengerti dan dapat dengan cl 
jelas dipal1ami maknanya. 

6. Rumusan butir soal TPM tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. v 
7. Rumusan butir soal TPM 

menggunakan bahasa yang 

seder han a, komunikatif, dan J 
mudah dipahami oleh subjek 

yang akan diteliti. 

8. Rumusan butir soal TPM 
Bahasa 

menggunakan kata/kalimat yang 
J tidak menimbulkan makna 

ganda atau salah pengertian. 

9. Rumusan butir soal TPM 

menggunakan bahasa Indonesia J 
yang baik dan benar. 
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LAMPIRANF: 

PEDOMAN DAN TRANSKRIP WA WANCARA 
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PEDOMANWAWANCARA 

A. Tujuan Wawancara 

Wawancara ini bertujuan untuk mengungkap profil metakognisi siswa dalam 

memecahkan masalah aljabar ditinjau dari gaya belajar danjenis kelamin. 

B. Metode Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur 

berbasis tugas, dengan ketentuan: 

1. pertanyaan yang diberikan sesuai dengan kondisi pemecahan masalah yang 

dilakukan subjek penelitian; 

2. untuk masing-masing subjek penelitian, pertanyaan yang diberikan tidak harus 

menggunakan kalimat yang sama, akan tetapi inti pertanyaannya sama; 

3. jika subjek penelitian tidaklkurang memahami pertanyaan yang diajukan, maka 

akan digunakan kalimat lain yang lebih sederhana untuk memperjelas 

pertanyaan. 

C. Petunjuk Pelaksanaan Wawancara 

Wawancara dilaksanakan dengan cara: 

1. subjek penelitian diberikan tugas pemecahan masalah (TPM) aljabar; 

2. pemberian pertanyaan (wawancara) mengikuti langkah-langkah pemecahan 

masalah yang disampaikan oleh Polya; 

3. wawancara dilakukan selama subjek melakukan pemecahan masalah. 

D. Tahapan Pelaksanaan Wawancara 

Wawancara dilakukan sesuai dengan tahap pemecahan masalah Polya, yaitu 

memahami masalah; membuat rencana penyelesaian; menyelesaikan rencana 

penyelesaian; dan memeriksa kembali. 

1. Untuk mengetahui profil metakognisi siswa dalam memahami soal yang ada, 

terlebih dahulu subjek penelitian diberikan masalah aljabar. Kemudian, peneliti 

akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tersebut antara lain 

sebagai berikut. 
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a. Untuk memahami masalah seperti ini, apa yang kamu lakukan pertama 

kali? 

b. Apakah kamu sudah memahami soal ini? 

c. Kalau kamu belum paham, apa yang kamu lakukan selanjutnya? 

d. Apakah pengetahuan prasyarat yang perlu kamu kuasai untuk 

menyelesaikan tugas ini? 

e. Mengapakah kamu membaca bagian ini? 

f. Apakah langkah yang telah kamu lakukan menghasilkan pemahaman 

seperti yang kamu harapkan? 

g. Informasi penting apakah yang perlu saya ingat? 

h. Apa yang bisa kamu ungkapkan dari apa yang kamu pahami pada soal ini? 

i. Apakah yang kamu ungkapkan sudah sesuai dengan maksud soal ini? 

j. Dapatkah kamu melakukan apa yang telah kamu lakukan tetapi dengan 

cara yang berbeda? 

2. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui profil metakognisi 

siswa dalam menyusun suatu strategi antara lain sebagai berikut. 

a. Apa yang pertama kali kamu pikirkan untuk menyelesaikan soal ini? 

b. Bagaimana mengerjakannya? 

c. Berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menyelesaikan tugas ini? 

d. Dapatkah kamu melakukan apa yang telah kamu lakukan tetapi dengan 

cara yang berbeda? 

e. Apakah kamu pada jalur yang benar? 

f. Apakah yang kamu pikirkan sudah sesuai untuk menyelesaikan soal ini? 

g. Apakah ada cara lain yang kamu pikirkan untuk menyelesaikan soal ini? 

3. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui profil metakognisi 

siswa dalam melakukan strategi yang telah dipilih antara lain sebagai berikut. 

a. Apakah yang hams kamu lakukan pertama kali? 

b. Bagaimana kamu melakukan apa yang kamu pikirkan tadi? 

c. Mungkinkah kamu terapkan cara berpikir semacam ini untuk masalah

masalah lain? 
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d. Apakab kamu pada jalur yang benar? 

e. Haruskah kamu menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesulitan? 

f Apakah pemikiran yang telab kamu lakukan menghasilkan sesuatu seperti 

yang kamu barapkan? 

g. Bagaimana kamu mengecek kesesuaian apa yang kamu lakukan? 

h. Dapatkah saya melakukan apa yang telab saya lakukan tetapi dengan cara 

yang berbeda? 

4. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui profil metakognisi 

siswa dalam melihat kembali pekeijaan yang telah dilakukan antara lain 

sebagai berikut. 

a. Apakah kamu memikirkan cara pengecekan basil penyelesaian yang 

diperoleb? 

b. Apakab kamu memikirkan cara pengecekan basil penyelesaian lain dari 

soal ini? 

c. Apakah kamu memikirkan cara pengecekan basil cara lain penyelesaian 

soal ini? 

d. Apakah kamu memeriksa kebenaran basil penyelesaian soal yang 

diperoleh? 

e. Apakab kamu memeriksa kebenaran basil penyelesaian lain soal ini? 

f. Apakah kamu memeriksa kebenaran basil cara lain penyelesaian soal ini? 

g. Perlukab kamu melihat kembali soal tersebut untuk mengisi kekosongan 

pemahaman kamu? 
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Lampiran E.l: Transkrip Wawancara Subjek VL dalam Memecahkan 

Masalah 1 

PHH : Silahkan-disebutkan narnanya: dan kelasnya. 
VL101: IT kelas 8E. 
Pl 02 : Saya mempunyai soal, kalau kamu diminta menyelesaikan soal ini, apa 

yang pertama kali kamu lakukan agar kamu dapat memahami soal 
tersebut? 

VLJ 02: Membacanya, Bu. 
'P103 : Ok. Kalau begitu, silahkan kamu baca soal ini. 
VL103: (subjek membaca dengan suara keras) 
Pl 04 : Tidak hams dengan suara keras, akan tetapi jika kamu nyaman dengan 

suara keras, dipersilahkan. 
VL104: (Subjek membaca dengan berbisik) Sudah, Bu (subjek menyudahi 

memhacasoal} 
P105 : Apakah kamu paham dengan soal ini? 
VL105: Tidak, bu. 
Pl 06 : Kalau kamu tidak paham, apa yang selanjutnya kamu lakukan? 
VL106: Mencarijawabannya. 
Pl 07 : Bagaimana cara mencari jawabannya yang kamu maksud? 
VL 107 : Y a dengan cara membaca ulang, terns ditulis, Bu. 
P108 : Apa yang ditulis? 
VLl 08: Ya yang ada di soal, Bu. Apa saja yang diketahui dan apa yang akan 

dicari. 
Pl 09 : Oh, begitu. Apakah kamu akan melakukan hal itu sekarang? 
VLl09: Iya, Bu. 
PliO : Ok. Silahkan kalau begitu. 
VLllO: (Subjek kembali membaca soal dengan bibir bergerak-gerak. Subjek 

membaca soal dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, subjek 
mengangkat lembar soal, sepertinya subjek ingin mengambil beberapa 
bagian tulisan di soal untuk dituliskan di lembar jawab. Kemudian dia 
menuliskan bagian diketahui dan ditanyakan pada soal di lembar jawab 
sambil sesekali melihat ke lembar soal yang dipegangnya. Hal ini 
dilakukan oleh subjek dalam tempo yang cukup lama). Sudah, Bu. 
(Subjek mengakhiri menu/is di lembar jawab). 

Plll : Ok. Apakah sekarang kamu sudah paham soal ini? 
VL 111 : Sudah. 
P112 : Baik. Kamu tadi mengatakan bahwa langkah pertama yang kamu ambil 

untuk memahami soal ini adalah dengan membacanya. Mengapa kamu 
memilih langkah pertama yang kamu lakukan adalah membaca soal? 

VL112: Saya tadi kan belum tabu soalnya bagaimana. Jadi, kalau saya membaca 
soalnya, saya bisa mengerti apayang dimaksud oleh soal itu. 

Pl 13 : Ok. Selanjutnya, apa yang kamu peroleh dari apa yang kamu Iakukan 
barusan? 

VL113: Hmmm ... (subjek diam sejenak). Jika bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua maka menghasilkan bilangan 96. Dua 
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kali bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua bilangan tersebut! 
(Subjek membaca beberapa bagian dari soal) 

P114 :Terns, itu maksudnya bagaimana? 
VL 114 : Ini, Bu. Kan ada dua bilangan, kalau bilangan pertama dijumlahkan 

dengan kuadrat bilangan kedua maka menghasilkan bilangan 96. Terus 
dua kali bilangan pertama itu 30. Terns, di soal, kita diminta mencari 
kedua bilangan itu. 

Pl15 : Oh, begitu. Kalau begitu, menurut kamu, bagaimana agar kamu bisa 
menjawab soal itu dengan baik? 

VL115: Ya, mengerjakannya, Bu. 
Pll6 : Hebe makSHd say:a, .apakah kama hams tahu suatu atau beberapa hal agat 

kamu bisa menyelesaikannya? 
VL116: 0 .... Ya, iya, Bu. Ini kan ada kata-kata dijumlahkan, kuadrat, terns dua 

kali. 
P117 : Maksudnya? 
VL117: Y a, kalau begitu saya hams tahu penjumlahan, pengkuad.ratan, dan 

perkalian. 
P118 : Hehehe Apa sih pengkuadratan? 
VL 118 : Y a kalau ada angka dikalikan dengan angka yang sam a. 
P119 : Oh, begitu. Terns, apa bedanya dengan perkalian? 
VL119: (Subjek terdiam sejenak. Tampaknya dia mencerna apa yang baru saja 

_disampai/ran oieh peneliti. Terliho:J.dahinyo ogak mengemJt"it, kemudim1 
subjek tersenyum kecil). Hmmmm (sambil tersenyum) ya Sarna saja, Bu. 
Pengkuadratan itu ya perkalian juga. 

P120 : Jadi? 
VL120: Jadi, saya harus tahu penjumlahan dan perkalian agar dapat 

menyelesaikan soal ini dengan baik. 
P121 : Mengapa kamu berpendapat bahwa kamu barns mengetahui konsep 

penjumlahan dan perkalian agar dapat menyelesaikan soal ini dengan 
baik? 

VL121: Tadi, waktu saya membaca soal, saya menemukan ada kata-kata 
dijumlahkan, kuadrat, dan dua kali, makanya saya pikir saya harus tahu 
peajmnlahan dan perkalian, BY. 

P122 : Oh, begitu. Tadi, waktu kamu membaca soal, apakah semua kalimat di 
soal ini menjadi perhatianmu? 

VL122: Tidak, Bu. 
P123 : Kenapa kok tidak? 
VL123 : Kan di soal ini ada kata-kata yang penting ada yang tidak. 
Pl24 : Bisa menunjukkan mana yang penting dan mana yang tidak? 
VL124: Yang penting itu ini (Subjek menunjuk ke soal pada kalimat: Jika 

bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua maka 
menghasilkan bilangan 96 dan Dua kali bilangan pertama adalah 30. 
Juga kalimat: carilah kedua bilangan tersebut). Terns yang kurang 
penting ini (suhjek men-tJnfU* Ire soal pada kalimar. Ada duo bikmgan 
asli yang berbeda). 

P125 : Oh, begitu. Kenapa yang kamu tunjuk pertama tadi penting? 
VL125: Ya, itu penting,Bu. 
P126 : Maksudnya? 
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VL126: Em .. maksudnya Kalau kalimat itu tidak ada, berarti tidak ada yang 
diketahui dan yang ditanyakan di soal itu, Bu. Makanya itu penting. He 
he (Subjek tersenyum). 

P127 : Lha yang kedua kenapa tidak penting? 
VL 127: Kan itu (maksudnya kalimat Ada dua bilangan asli yang herlainan) tidak 

ada tidak masalah, Bu. Tetap saja saya bisa mengerjakannya. · 
P128 : Oh, begitu. Apakah kamu yakin dengan hal itu? 
VL128: Emm .... (Subjek terdiam sejenak, kemudian mengangkat lembar jawab 

agak tinggi sejajar dengan pandangan matanya) Saya belum yakin. 
Sepertinya ada yang terlewat, Bu. 

P129 : Apa y-ang terlewat? 
VL129: Emm ... Apa ya? Hehe sebentarya, Bu. 
P130 : Iya. Saya tunggu. 
VL130: (Subjek melakukan pantauan terhadap apa yang Ielah dilakukannya 

dengan cara membaca apa yang dituliskannya di lembar jawab sambil 
tampak mencari adakah sesuatu yang terlewat). Ini (sambil menu}1juk 
kata di soaT) kan ada dijumlah, terns ada dikaii (sambil menunjuk kata di 
soal), berarti penjumlahan dan perkalian. Terns ini (menunjuk ke bagian 
di soal pada kalimat: Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua maka menghasilkan bilangan 96) dan ini 
(menunjuk kalimat di soal: Dua kali bilangan pertama adalah 30), 
bernrti ini yang dikctalmi. Betul, kan,Bu? (Suhjek sepertinyn memastikan 
apa yang telah dipahaminya) 

P131 : Hmm ... (Peneliti tidak menjawab, hanya tersenyum) 
VL131: Eh, sepertinya ini (kalimat dua bilangan asli yang berlainan) penting 

juga lho, Bu. 
P132 : Kenapa kok bisa berubah menjadi penting begitu? 
VL132: Hehe (subjek tersenyum). Kalau dipikir-pikir, ini kan berarti angkanya 

tidak boleh negatif. Terus, tidak boleh sama. 
P133 : Apanya yang tidak boleh sama? 
VL133: Ya kedua bilangan itu, Bu. Ini (menunjuk di soal) kan sudah ada kata 

berlainan. Jadi, ya hams beda, Bu. 
P134 : Ok. Jadinya, .apa yang kamu katakan terlewat tarli? 
VL134: Hmm .... Ya kayaknya hanya itu, Bu. 
P135 : Kamu yakin? 
VL135: Hmmm ... (subjekdiam sejenak) Yakin, Bu. 
P136 : Ok. Apakah sejauh ini langkah-langkah yang kamu ambil untuk 

memahami soal ini sudah membuat kamu paham? 
VL136: Em .. iya, Bu. 
P137 : Bagaimana kamu bisa mengatakan demikian? 
VL137: Tadi kan saya membaca soal. Dari situ saya bisa mengetahui apa yang 

diketahui dan ditanyakan di soal. Terns, saya sudah menulis yang 
diketahui dan yang ditanyakan soal. Jadinya, kalau sudah begitu, berarti 
saya sudah paham sdlingga·saya dapat mengajakannya, Bu 

P138 : Oh, begitu. Apa kamu langsung mengerjakan soal itu setelah melakukan 
hal-hal tersebut? 

VL138: Tidak, Bu. Ya dilihat-lihat lagi,Bu. 
P139 : Apanya yang dilihat-lihat lagi? 
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VL139: Ya, semuanya,Bu. Hehe (subjek tersenyum kecil). Maksud saya, saya 
baca ulang dulu soalnya, biar saya bisa melihat apakah yang saya tulis 
sudah benar. 

Pl40 : Ok. Kalau begitu, silahkan dilihat-lihat dulu. 
VL140: (subjek membaca kembali soal dan sesekali melihat ke lembarjawab) 

Sudah,Bu. 
P141 : Bisa kamu ceritakan hasil dari kegiatan melihat-lihat barosan? 
VL141: Bisa, Bu. Setelah saya lihat-lihat lagi, sudah benar apa yang saya 

tuliskan. Yang diketahui adalah ini (menunjuk ke tulisan di lembar jawab 
bagian yang diketahui) dan yang ditanyakan ini (kembali menunjuk 
kalimal yang dituiiskannya di lembar jawab bagian yang di1anya/mn}. 
Terns, karena ada kata dijumlah, berarti saya harus tahu penjumlahan. 
Lagi, ada kata dua kali, berarti say a harus tahu perkalian. J adi, yang tadi 
sudah benar, Bu. 

Pl42 : Oh, begitu. Apakah di soal ini ada informasi penting yang perlu kamu 
ingat dalam rangka memaham soal tersebut? 

VL142: Ada, Bu. 
Pl43 : Informasi apakah itu? 
VL143: Yang penting itu adalah yang diketahui dan yang ditanyakan soal itu, Bu. 

Selain itu, angka-angka yang ada di soal itu yang paling penting untuk 
dingat-in gat. 

P144 : Ok. Ada tidak kemnngk:inan .Qmtlain., .sdain yang kamu laknkan tadi, 
untuk dapat memahami masalah nomor 1 ini? 

VL144: Tidak ada, Bu. 
Pl45 : Apakah kamu yakin demikian? 
VL145 : Emm... (Subjek tidak langsung menjawab. Dia terdiam beberapa saat 

sambil mengamati soaL Subjek melakukan aktivitas ini dalam waktu 
yang agak lama). Setelah saya cek soalnya, tidak ada cara lainnya, Bu. 

Pl46 : Baiklah kalau begitu. Setelah kamu paham soal ini, untuk 
menyelesaikannya, apa yang akan kamu lakukan? 

VL146: Mencari cara untuk menemukan bilangan asli. 
Pl47 : Cara yang kamu pikirkan seperti apa? 
VLl47: Membagi 30 dengaa 2. ~, meJlC3ri bilang3n yang kedna 
P148 : Kamu tadi mengatakan bahwa untuk menyelesaikan soal ini dilakukan 

dengan membagi. Apakah kamu sudah mempunyai pengetahuan tentang 
pembagian? 

VL148: Sudah, Bu. Eh! (subjek tampak teringat sesuatu). Bu, temyata bukan 
hanya penjumlahan dan perkalian yang harus saya tahu tmtuk 
menyelesaikan soal ini. Mestinya tadi saya juga menyebutkan 
pembagian, Bu. 

Pl49 : Oh, begitu. Jadi? 
VL149: Jadi, saya harus tahu penjumlahan, perkalian, dan pembagian untuk 

mengeijakan soal ini, Bu. 
Pl.50 : Helle Jadmya bertambah ya? 
VL150: Hehe (subjek tertawa) Iya, Bu. 
Pl51 : Kalau untuk menyelesaikan soal ini, kira-kira kamu perlu berapa menit? 
VL151: 5 menit. 
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P152 : Cukup ya? Wah! hebat sekali. Oh ya, kamu terpikir cara lain untuk 
menyelesaikannya ataukah tidak? 

VL152: Em ... sepertinya tidak ada cara lain selain cara yang tadi saya katakan, 
Bu. 

P153 : Anakah karnu vakin? 
V Ll53 : lya, Hu. Saya yakm. 
P154 : Ok. Tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini seperti yang 

kamu katakan tadi, apakah memang begitu? 
VL154: Iya, Bu. Pertama saya akan membagi 30 dengan 2, sehingga didapat 

bilangan pertama. Selanjutnya, mencari bilangan yang kedua dengan 
.. .. ... ... . 

-~--oo--------~ .t---o -- , ... ---·--"J - · r ---·-· ---··o·· 

pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua maka 
menghasilkan bilangan 96). Kayaknya, ya inilah caranya, Bu. 

P155 :Ada cara lainkah? 
VL155: Em ... Saya tidak terpikir cara yang lain, Bu. 
P156 · Anakah karnu rnerasa cukun rnelaknkan sernua vanQ karnn rencanakan 

untuk menyelesalkan soal ffi1 dalam waktu yang tadi kamu sebutkan"! 
VL156: Tadi saya bilang 5 menit ya, Bu? 
P157 : Iya. 
VL157: Em... (subjek mengangkat soal sejajar dengan pandangan matanya 

sejenak, kemudian meletakkannya di atas meja) Insya Allah cukup, Bu. . ... ... - . .. 
.1" -- J -- v 

menyelesaikan soal ini? 
VL158: Kan angkanya yang digunakan untuk mencari bilangan pertama tidak 

sulit, Bu. Jadi membaginya tidak perlu lama. Paling 1 menit sudah 
selesai. Tetapi, untuk mencari bilangan kedua yang perlu waktu agak 
lama. Kira-kira ner1u 4 rnenit. 

P D':l : Halklall. Apakall kamu sudall oenar-oenar yaklll dengan langkall yang 
kamu pilih tadi? 

VL159: Yang membagi dua 30, terns mencari bilangan kedua ya, Bu? 
P160 : Iya. 
VL 160 : Kalau saya lihat ke soal, memang begitu caranya, Bu. . . . 

'-' '-' 

VL 161 : Saya cek ke soalnya, Bu. Saya baca lagi yang diketahui. Juga yang 
ditanyakan. Dari situ, saya yakin langkah yang saya pikirkan itu sudah 
benar. 

Pl62 : Sebentar, kan dari membagi 30 dengan 2 diperoleh bilangan pertama. 
Terns. bilangan keduanva dineroleh denean cara baeaimana? 

v L 1 oL : Y a aan hasH Itu kan Uiaapat t>Hangan pertama. 1 eros, kalau t>Hangan 
pertama ditambah dengan kuadrat bilangan kedua hasilnya 96, berarti 
langsung dapat bilangan keduanya, Bu. 

P163 : Kokbisa? 
VL163: Ya kan dimasukkan (disubstitusikan) saja bilangan pertamanya. Hehe 

Pl64 : Hehe (penanya,tertawajuga). Begitu, ya. Terns, waktunya tetap 5 menit? 
Cukup? 
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VL164: Insya Allah cukup 5 menit, Bu. Hehe (subjek tertawa. Ekspresi wajahnya 
senang, sepertinya subjek sangat yakin dengan apa yang dia 
rencanakan ). 

P165 : Kalau kamu disuruh melaksanakan apa yang kamu katakan tadi, apa yang 
oertama kamu lakukan? 

V L165 : Yang pertama ya, tlu"! 
P166 : Iya. 
VL 166: Ya ambil pulpen dan lembar jawab, Bu. Bam setelah itu lihat dulu angka 

yang ada di soal, tems di tulis 30 : 2 = , tems dihittmg. Hehe (subjek 
tertawa). 
·· ---- ---o-·r-- ------- ---o--------- ---- -----o--- -----o------ c------------- --------

melaksanakan apa yang kamu rencanakan? 
VL167: Pertama kalau saya mau menulis, kan perlu pulpen dan kertas. Terns, 

kalau saya mau melaksanakan langkah yang tadi saya katakan berarti 
saya hams yakin dulu angka yang akan saya tuliskan itu benar, barn 
setelah itu sava tulis anakanva. Bu. 

P 1M : Uk. K.alau begttu, Sllabkan kamu lakukan apa yang kamu rencanakan 
tadi. 

VL168: Salah tidak ada apa-apa ya, bu? 
P169 : Kan salah tidak masalah. Silahkan dituliskan saja. 
VL169: (subjek menuliskan jawaban soal di lembar jawab dalam waktu yang 

y 

0 .J. J ,/ 0 0 .J. 

bibir bergerak-gerak. Sesekali subjek bergumam pada diri sendiri). 
Sudah, bu. (Subjek mengakhiri kegiatan menulisnya) 

P170 : Sudah ya? 
VL170: Sudah, bu. 
PJ 71 : Terus. bagaimana cara karou meJaksanakan Jangkab-langkah vang sudah 

kamu sebutkan unhlk menyelesalkan soal mrt 
VL171: Caranya dicari bilangan pertama, setelah itu dicari bilangan kedua. 
P172 : Oh, begitu. Bagaimana cara mencarinya? 
VL172: Dengan cara menghitung, Bu. 
P173 : Apakah ada cara selain itu? Dengan cara menggambar, misalnya? 

' J J 

P174 : Apakah dengan cara/ tahapan seperti itu kamu dapat menemukan 
jawaban soal ini? 

VL 17 4 : Saya tadi sebelum menulis, sudah memikirkannya, Bu. Setelah saya 
pertimbangkan, memang begitu caranya, Bu. kalau saya mencari 
bilangan kedua dulu. itu tidak mungkin. Kan kalau sava mau mencari 
bllangan keaua, saya perlU tanu aUlu bllangan pertamanya berapa. 

P175 : Jadi, bilangan pertama berapa? Dan bilangan kedua berapa? 
VL 17 5 : Bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 81. 
P176 : Bisakah kamu ceritakan kepada saya, bagaimana akhirnya kok kamu bisa 

memperoleh jawaban itu? 
TTT1-,r~ 1 ... ,..T"'II" 

J "" ......... ....... ....... "" J 

bilangan pertama adalah 15. Terns, 15 kalau ditambahkan dengan 81 pas 
96. Jadi, bilangan kedua 81. 

Pl77 : Ada cara lainkah? 
VL177: Em ... masih be1um tahu cara laimlya, Bu. 
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P178 : Bagaimana kamu mengecek kesesuaian yang kamu lakukan dengan 
maksud soal? 

VL178: Hmm .. (subjek bergumam) dengan membaca ulang soa,Bu. (Subjek 
tampak membaca ulang soal. Sejenak kemudian subjek tersenyum) 

P179 : Aoakah ada sesutu vamr kamu temukan? 
V Ll7'J: Ada yang salah, tlu. (subjek tersenyum lagi karena menemukan 

kesalahan pada jawaban yang diperolehnya) 
P180 : Bagaimana caranya sehingga kamu dapat mengatakan bahwa jawabannya 

salah? 
VL 180 : Kan 9 jika dikalikan 9 sam a dengan 81 

""'-, ,......,_ • .. .. • 11 1 

·- ·-~ - --- --------- ------ ------- ---c --- -----o---------- ----- · -- J--

pertama tadi salah? 
VL181: (Subjek diam. Dalam waktu yang cukup lama, subjek belum dapat 

menjawab pertanyaan penanya) 
P182 : Ok. Saya ulang pertanyaannya, bagaimana kamu dapat mengatakan 

bahwa bilanean oertama 15 dan bilanean kedua adalah 81 adalah salah? 
V LHS2: lm, tlu. (Subjek menunjuk kalimat di lembar jawab paaa bagian yang 

diketahui) kan kuadrat bilangan kedua. Jadinya, 81 itu masih 
kuadratnya,Bu. 

P183 : Oh, begitu. Kalau begitujawaban yang benar bagaimana? 
VL183: Bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 9. 

··u-· - ..~-- - - - -· 4J--

VL184 : Pertama tadi kan sudah tahu bilangan pertama 15, terns katanya ( kalimat 
di soal) bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua 
hasilnya 96. Kan 15 ditambah 81 hasilnya 96. Jadi, kuadrat bilangan 
kedua adalah 81. Terns, 9 dikali 9 hasilnya 81. Jadi, bilangan kedua 
adalah 9. 

P 1 ~::, : K.es1mpulannya, apa yang kamu lakUkan Itu sesuru tldak ctengan rencana 
yang tadi kamu katakan? 

VL185 : Emm .. Sesuai, Bu. Kan memang dicari dulu bilangan pertama, tems bam 
dicari bilangan kedua. 

P186 : Apakah ada cara lain selain itu? 
"TT"T 1 n.r ~· 't "t ' 'f T"''o 

P187 : Apakah kamu sudah merasa padajalur yang benar? 
VL187: (Subjek membaca ulang soal danjawaban dengan seksama) Iya, Bu. 
P188 : Apakah kamu merasa langkah yang kamu pilih untuk menyelesaikan soal 

ini sudah cukup baik? 
VL188: Iva. Bu 
P 1~~ : ApaKan kamu meiDlklfkan cara mengecek nasll yang kamu peroien·t 
VL189: Iya, Bu. 
P190 : Bagaimana cara mengeceknya? 
VL190: 30 dibagi 2 Sarna dengan 15. 9 kuadrat sama dengan 81. Tems 15 

ditambah 81 sama dengan 96. Jadi,jawabannya sudah benar. . . . 
~ ~ J 

mengecek kebenaran basil yang kamu peroleh? 
VL191: kan dengan menghitung seperti itu, saya akan dapat memperoleh 

kepastian apakah jawaban yang saya peroleh sudah pas dengan soalnya. 
Kalau sudah pas, berarti sudah benar. 
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P192 : Ok. Bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 9. Apakah ada bilangan lain 
yang memenuhi untuk soal ini? 

VL192 : Tidak, Bu. 
P193 : Menurut karnu seberapa baik karnu menyelesaikan soal ini? 
VL 193 : Setahu sava. cukuo Baik 
P 1 ~4 : Apakah strategt atau apa yang karnu plklrkan tadllterapkan tadl sudah 

menghasilkan jawaban yang karnu harapkan? 
VL194: Iya, Bu. 
P195 : Apakah karnu sudah merasa benar-benar paham soal ini? 
VL195: Tidak, Bu. 

- -r ------------- -------- c ----- -------------- --- --------- --------- ---------- -----~ 

pemahaman? 
VL196: Iya, Bu. Perlu. 
P197 : Ok. Silahkan. 
VL197: (Subjek membaca soal dan mencermati jawabannya yang ditulis di 

lembar iawab dalam waktu vanf! tidak terlalu lama). Sudah. Bu. 
P 1 ~~ : Apakah setelah membaca ulang pemaharnan yang dlperoleh tetap sama 

ataukah ada perubahan? 
VL198: Sarna, Bu. 
P199 : Ok. Kalau begitu, cukup untuk kali ini. Terima kasih, ya. 
VL 199: Sarna-sarna, Bu. 
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Lampiran E.2: Transkrip Wawancara Subjek VL dalam Memecahkan 

Masalah2 

P200 1 : Apa kabarnya hari ini, Mas I ... ? 
VL200 1 : Alhamdulillah, baik, Bu. 
P2002 : Apakah sudah siap untuk mengeijakan soal dan saya wawancarai? 
VL2002 : Insya Allah sudah, Bu. 
P2003 : Baiklah. Saya mempunyai soal (Peneliti sambil menyodorkan lembar 

soal kepada subjek). Kalau kamu diminta mengerjakannya, apa yang 
pertama kali kamu lakukan? 

VL2003 : Membacanya, Bu. 
P2004 : Ok. Kalau begitu silahkan kamu membaca soal ini. 
VL2004 : Iya, Bu. (Subjek memegang lembar soal dan mengangkatnya sejajar 

dengan pandangan matanya. Subjek membaca soal dengan bibir 
bergerak gerak seakan membaca kata-kata dalam soa/ tersehut. 
Kegiatan ini dilakukan oleh subjek dalam waktu yang cukup lama) 
Sudah, Bu. (Subjek mengakhiri kegiatan membacanya). 

P2005 : Apakah kamu sudah dapat memahami soal ini? 
VL2{)05 : Sudah. 
P2006 : Bisakah kamu mengungkapkan dengan bahasamu sendiri tentang soal 

ini? 
VL2006 : Bisa, Bu. Ada dua bilangan asli berbeda. Tiga kali bilangan pertama 

adalah 30. Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua bilangan 
tersebut. (Subjek mengungkapkan soal ini dengan membaca kembali 
kalimat-kalimat di soal). 

P2007 : Ok. Dapatkah kamu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal ini? 

VL2007 : Bisa, Bu. (Subjek memegang lembar soal dan mengamatinya kemudian 
menu/iskan menuliskan bagian diketahui dan ditanyakan di lembar 
jawab. Pandangan mata subjek bergantian ke arah soa/ dan ke lembar 
jawab. Sepertinya subjek sedang menyalin beberapa kalimat dari soal. 
Kegiatan ini dilakukan subjek dalam waktu yang tidak terlalu lama). 
Sudah, Bu (subjek mengakhiri kegiatan menulisnya). 

P2008 : Ok. Kalau begitu, tolong disebutkan apa yang kamu tuliskan di lembar 
jawab itu. 

VL2008 : Yang diketahui ada1ah tiga kali bilangan pertama sama dengan 30 dan 
bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua sama 
dengan 74. Terns, yang ditanyakan adalah bilangan pertama dan 
bilangan kedua. 

P2009 : Oh, begitu. Apakah kamu sudah yakin bahwa hanya itu bagian yang 
diketahui dan yang ditanyakan dari soal ini? 

VL2009 : Saya yakin. 
P2010 : Kamu tadi mengatakan bahwa langkah pertama yang kamu ambil untuk 

memahami soal adalah dengan membaca soal tersebut. Apakah cara itu 
sudah membantumu memahami soal ini? Tolong berikan alasanmu! 
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VL2010: Sudab, Bu. tadi kan sebelum membaca soal, saya tidak tabu isi soalnya. 
Setelab saya baca soalnya, saya tabu apa maksud soal itu, Bu. Termasuk 
apa saja yang diketahui dan apa saja yang harus dicari. 

P2011 : Ok. Untuk menyelesaikan soal ini, apakab kamu perlu menguasai 
konsep tertentu? 

VL2011 : Iya, Bu. Saya harus bisa pembagian, penjumlaban, dan perkalian. 
P2012 : Bisakab kamu jelaskan alasanmu mengatakan demikian? 
VL2012: Bilangan pertama bisa didapat dengan cara 30 dibagi 3. Bilangan kedua 

didapat kalau dapat menjumlab dan membuat perkalian,Bu. 
P2013 : Saya belumjelas dengan kalimatmu yang terakhir. 
VL2013: Kan bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua 

sama dengan 74. Berarti saya harus bisa penjumlaban. Terns, kuadrat 
bilangan kedua, berarti saya harus tabu perkalian. 

P2014 : Oh, begitu. Pada saat kamu membaca soal ini, apakab kamu membaca 
dan mencermati keseluruhan kalimatnya ataukah bagaimana? 

VL2014: Saya baca semuanya dulu. Tapi tidak semua saya cermati, Bu. Ada yang 
saya cermati dan ada yang tidak. 

P2015 : Tolong disebutkan bagian mana yang kamu cermati! 
VL2015: Dua bilangan asli berlainan. Tiga kali bilangan peratama adalab 30. 

Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka 
menghasilkan 74. Carilab kedua bilangan tersebut. (Subjek membaca 
bagian-bagian Jertentu dari soal) 

P2016 : Ada lagi? 
VL2016: Tidak, Bu. 
P2017 : Ok. Bisakab kamu ceritakan alasan mengapa bagian bagian tersebut 

kamu cermati? 
VL2017 : Ini (subjek menunjuk kalimat di soal: Dua bilangan asli berlainan. Tiga 

kali bilangan peratama adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 74, dengan 
menggunakan ujung pulpennya) adalal1 yang diketabui. Terns, ini 
(Subjek kembali menunjuk kalimat di soal. Kali ini dia menunjuk 
kalimat: Carilah kedua bilangan tersebut) adalab yang ditanyakan. 

P2018 : 0~ begitu. Dengan demikian apakah kamu sudah membaca soal ini 
dengan baik sehingga pabam tentang soal ini? 

VL2018: Em ... (Subjek berguman sambil mengangkat lembar soal sejajar 
dengan pandangan matanya dalam waktu beberapa saat) Sepertinya 
sudah, Bu. 

P2019 : Setelah kamu memahami kalimat di soal ini, apakah pembagian, 
penjumlahan, dan perkalian adalah konsep yang hams sudah kamu 
kuasai ataukah ada tambahan lain? 

VL2019: Tidak ada, Bu. ltu sudah cukup. 
P2020 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa dengan menguasai ketiga konsep 

tersebut kamu akan dapat menyelesaikan soal ini? 
VL2020: Kalau saya baca u1ang soal ini, di sini ada kata-kata dijumlahkan, 

berarti kan benar bahwa saya harus tahu penjumlahan. Terns ada kata 
tiga kali bilangan pertama adalah 30, berarti untuk mencari bilangan 
pertama menggunakan pembagian. Terns, karena ada kata kuadrat, 
tentu saya hams bisa perkalian. Begin1, Bu. 
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P2021 : Ok. Sejauh ini, apakah dengan membaca, kemudian menuliskan yang 
diketahui dan yang ditanyakan sudah membantumu memahami soal ini? 

VL2021 : Iya, Bu. 
P2022 : Apa alasanmu? 
VL2022 : Dari membaca, saya dapat tahu mana yang diketahui dan mana yang 

ditanyakan di soal ini. Terns, pas saya sudah tuliskan yang diketahui 
dan yang ditanya itu, saya jadi lebih ingat kalimat-kalimat di soal itu 
bagaimana. Jadinya, saya lebih paham, Bu. 

P2023 : Oh, begitu. Apakah kamu menemukan informasi yang penting dari soal 
ini untuk digunakan menyelesaikannya? 

VL2023: Iya, Bu. 
P2024 : Informasi apakah itu? 
VL2024 : Yang ini, Bu (subjek menunjuk kalimat yang ditulisnya di lembar jawab 

pada bagian diketahui: tiga kali bilangan pertama sama dengan 30 
dan bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua 
sama dengan 74). Ini juga (kali ini subjek menunjuk tulisannya pada 
bagian ditanyakan: bilangan pertama dan bilangan kedua). 

P2025 : Apakah ada informasi penting yang lain? 
VL2025 : Hm... (subjek kembali mengamati soal) Ada, Bu. Dua bilangan asli 

yang berlainan (Subjek membaca bagian kalimat di soal) 
P2026 : Mengapa yang baru saja kamu sebutkan itu penting? 
VL2026 ; Kan kalau dna bilangan as1i itu berlainan berarti keduanya tidak boleh 

sama, Bu. Terns, tidak bolehjuga negatif 
P2027 : Oh, begitu. Apakah yang kamu ungkapkan tentang informasi yang ada 

di soal ini sudah sesuai dengan soal? 
VL2027 : Sudah. 
P2028 : Bagaimana kamu bisa tahu bahwa sudah sesuai? 
VL2028 : Dengan membaca kembali soalnya dan melihat Iembar jawabnya 

(maksudnya: tulisan subjek di lembar jawab ), Bu. 
P2029 : Terns, apakah kamu yakin dengan cara yang kamu lakukan untuk 

memahami soal ini, yaitu membaca soal terns menuliskan yang 
diketahui dan ditanyakan? 

Vl2029 : Saya yakin, Bu. 
P2030 : Apakah ada kemungkinan cara lain selain cara yang kamu lakukan tadi? 
VL2030 : Tidak ada, Bu. 
P2031 : kok kamu bisa yakin menjawab tidak ada, apakah kamu sudah 

memeriksa kemungkinannya? 
VL2031 : Saya tadi mencoba memeriksanya, tapi tidak menemukan cara lain. 

Menurnt saya, cara yang dapat digunakan ya cara yang saya lakukan 
tadi. Hehe (subjek tersenyum kecil) 

P2032 : Ok. Untuk menjawab soal ini, bagaimana kamu mengerjakannya? 
VL2032: Dicari dulu bilangan pertama, yaitu 30 dibagi 3. Terns dicari bilangan 

kedua. 
P2033 : Secara lebih rinci, bagaimana cara mencari bilangan kedua? 
VL2033: Bilangan pertama ditambah kuadrat bilangan kedua sama dengan 74. 

Bilangan pertama sudah tahu. jadi kuadrat bilangan kedua bisa didapat. 
Terns, mencari bilangan bilangan kedua menggunakan perkalian. 
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P2034 : Saya belum begitu jelas dengan kalimatmu yang terakhir. Bisakah kamu 
menjelaskannya? 

VL2034 : Kan kuadrnt bilangan kedua sudah didapat. Bilangan kedua bisa saya 
dapat dengan mencari bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang 
sama hasilnya sama dengan kuadrat bilangan kedua itu. Begitu, Bu. 

P2035 : Oh, begitu. Kira-kira perlu bernpa menit kamu menyelesaikan soal ini? 
VL2035: 10 menit, Bu. 
P2036 : Cukupkah waktu 10 menit untuk menyelesaikannya? 
VL2036 : Kayaknya eukup, Bu. Untuk menjawab soal itu, paling yang lama 

adalah meneari bilangan kedua. Kalau yang meneari bilangan pertama, 
sepertinya tidak akan perlu waktu lama. Jadi, 10 menit sudah eukup. 

P2037 : Baik. Apakah untuk menyelesaikan soal ini, ada earn lain selain earn 
yang kamu sebutkan tadi? 

VL2037 : Em... (sejenak subjek mengamati kembali kalimat-kalimat di soal) 
Tidak ada, Bu. 

P2038 : Apakah earn yang kamu sebutkan tadi, yaitu meneari bilangan pertama 
kemudian bilangan kedua sudah sesuai dengan maksud soal ini? 

VL2038: Kalau menurnt saya, itu (cara yang disebutkan tadi) sudah sesuai 
dengan soal ini. 

P2039 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu sudah sesuai? 
VL2039 : Dengan membaea soalnya. Kan kalau dilihat lagi tidak mungkin 

mencari bilangan kedua dulu sebelum bilangan pertama diketahui, Bu. 
Jadi, earn yang saya katakan tadi memang sudah sesuai dengan soal ini, 
Bu. 

P2040 : Apakah kamu terpikir earn selain itu? 
VL2040 : Tidak, Bu. 
P2041 : Sampai saat ini, apakah kamu masih yakin bahwa 10 menit sudah eukup 

untuk menyelesaikan soal ini? 
VL2041 : Kalau dieek dengan earn yang akan digunakan untuk menjawab soal ini, 

itu sudah eukup, Bu. 
P2042 : Ok. Sekarang, silahkan kamu jawab soal ini. Jangan lupa tuliskan 

jawabanmu di Iembar jawab. 
VL2042 : (subjek menuliskan jawabannya di lembar jawab dalam waktu yang 

cukup lama. Ekspresinya serius. Sepertinya subjek memperhatikan dan 
berhati-hati dalam melakukan langkah demi langkah penyelesaian soa/ 
ini). Sudah, Bu. (subjek mengakhiri aktivitasnya). 

P2043 : Tadi, pada saat kamu akan menjawab soal ini, langkah apa yang kamu 
lakukan pertama kali? 

VL2043 : Em ... saya melihat kembali angka-angka yang diketahui di soal ini, Bu. 
P2044 : Mengapa kamu melakukan itu sebagai langkah pertama yang kamu 

lakukan? 
VL2044 : Kan dengan begitu saya dapat mengurangi kesalahan yang saya lakukan 

saat menghitung. Terns, kalau awalnya angkanya sudah benar, ada 
harapan perhitungannya juga benar. hehe (subjek tersenyum kecil) 

P2045 : Oh, begitu. Terns, bagaimana earn melaksanakan reneana yang kamu 
buat tadi? 

VL2045 : Em... . (Subjek terdiam sejenak. Sepertinya dia memikirkan sesuatu 
dengan serius) caranya ya, Bu? 
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P2046 : Iya. 
VL2046: Caranya, saya tulis dulu bilangan pertama sama dengan, terns saya 

hitung hasilnya. Setelah dapat hasilnya, saya tuliskan hasilnya. Terns, 
hasil itu ditambahkan dengan kuadrat bilangan pertama sama dengan 
74. Dari situ saya bisa cari bilangan kedua 

P2047 : Apakah dengan cara itu kamu mengarah pada jawaban yang benar dari 
soal ini? 

VL2047: Betul, Bu. intinya harus dicari dulu bilangan pertamanya. Barn setelah 
itu bilangan kedua. Tidak bisa kalau bilangan kedua dulu. Kan pas 
mencari bilangan kedua, diperlukan juga berapa bilangan pertamanya. 

P2048 : Oh, begitu. Adakah cara selain itu yang kamu pikirkan? 
VL2048 : Tidak ada, Bu. 
P2049 : Seberapa yakin bahwa cara yang kamu sebutkan tadi sesuai dengan soal 

ini? 
VL2049 : Saya cukup yakin, Bu. Kan kalau dilihat lagi ke soal, cara mendapatkan 

bilangan pertama atau kedua memang begitu. 
P2050 : Masak sih? 
VL2050 : Iya, Bu. Langkah-langkah itu (yang telah disebutkan subjek) kan sudah 

sesuai dengan yang diketahui dan ditanyakan pada soal ini. 
P2051 : Ok. Bisakah kamu ceritakan apa saja yang kamu tuliskan di lembar 

jawab untuk menjawab soal ini? 
VL2051 : Bisa, Bu. Bilangan pertama sama dengan 30 dibagi 3. Hasilnya,. 10. 

Jadi, bilangan pertama 10. Terns 10 ditambahkan dengan 64 sama 
dengan 74. Jadi, kuadrat bilangan kedua adalah 64. Terns, 64 sama 
dengan 8 x 8. Berarti bilangan kedua adalah 8. 

P2052 : Oh, Begitu. Apakah perhitungan yang kamu lakukan itu sudah benar? 
VL2052: Tadi sudah saya hitung ulang, Bu. Saya masukkan (substitusikan) ke 

yang diketahui, hasilnya sama. Jadi, hitungan itu sudah benar. 
P2053 : Jadi, jawaban untuk soal ini adalah? 
VL2053 : Kedua bilangan terse but adalah 10 dan 8. 
P2054 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa jawaban itu benar? 
VL2054 : Saya cek dengan soalnya, Bu. 
P2055 : Bagaimana cara mengeceknya? 
VL2055 : Caranya dimasukkan ( disubtitusikan) hasil yang diperoleh ke bagian 

yang diketahui, Bu. 
P2056 : Bisakah kamu menceritakan secara rinci apa yang kamu maksud itu? 
VL2056: Kalau 30 dibagi 3 kan sudah betul sama dengan 10. Berarti 3 kali 10 

sama dengan 30. Ini kan sama dengan 3 kali bilangan pertama sama 
dengan 30. Terns, 10 ditambah 64 sama dengan 74. Berarti kuadrat 
bilangan kedua sama dengan 64. Padahal, 64 sama dengan 8 kali 8. 
Jadi, bilangan kedua 8. Begitu, Bu. 

P2057 : Dengan begitu, apakah kamu yakin bahwa basil yang kamu peroleh 
sudah benar? 

VL2057 : Iya, Bu. 
P2058 : Sampai saat ini, apakah kamu memikirkan cara lain selain cara yang 

kamu sebutkan tadi untuk menyelesaikan soal ini? 
VL2058: Belum, Bu. Tapi, kayaknya saya tidak tahu lagi cara selain ini, Bu. 

Hehe (subjek tersenyum). 
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P2059 : Menurut kamu, sejauh ini apakah yang kamu lakukan tadi sudah pada 
jalur yang benar? 

VL2059 : Iya, Bu. (Subjek menjawab cepat. Sepertinya dia yakin bahwa apa yang 
dilakukannya sudah benar). 

P2060 : Bagaimana kamu bisa seyakin itu? 
VL2060 : Hehe (subjek tersenyum kecil) kan caranya sudah benar, Bu. Tems, 

hasilnya pas dicek dengan soal, benar juga. Berarti, saya sudah benar 
langkah-langkahnya. 

P2061 : Oh, begitu. Sebehllll saya akhiri wawancara ini, apakah kamu rnerasa 
perlu rnernbaca ulang soal ini unhtk rnernperoleh pernahaman yang 
lebih baik? 

VL2061: Hm ... (Subjek mengamati lembar jawab yang Ielah digunakannya 
untuk menjawab soal ini. Subjek mengangkat lembar jawab sejajar 
dengan pandangan matanya dalam waktu tidak terlalu lama) tidak, Bu. 

P2062 : Ok. Saya rasa cukup untuk kali ini. Terima kasih telah bersedia 
rnengeijakan soal dan saya wawancarai. 

VL2062 : Sarna-sarna, Bu. 
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Lampiran E.J: Transkrip Wawancara Subjek VP dalam Memecahkan 

Masalah 1 

PlOOl : Apa kabar, Mbak? 
VP1001 : Kabar baik, Bu. 
PI 002 : Ok. Saya mempunyai soal. Ini, Mbak. (peneliti menyodorkan lembar 

soal kepada subjek penelitian ). Kalau kamu diminta mengeijakannya, 
apa yang pertama kali kamu lakukan? 

VP1002: Membaca soalnya, Bu. 
P1003 : Ok. Kalau begitu, silahkan membaca soal ini. Kalau sudah selesai 

membaca, sampaikan 'sudah 'ya agar saya tahu bahwa kamu sudah 
selesai membacanya. 

VP1003 : (Subjek membaca soal di dalam hati. Pandangan mala subjek mengikuti 
kalimat demi kalimat di soal. Subjek membaca soal tni tidak hanya 
sekali, tetapi dari pandangan matanya, dia mengulang membaca soal 
sebanyak 3 kali. Waktu yang diperlukan untuk membaca soal tnt cukup 
lama). Sudah, Bu. (subjek mengakhiri aktivitasnya). 

P1004 : Apakah kamu sudah paham soal ini? 
VP1004: Insya Allah sudah, Bu. 
PI 005 : Apa langkah pertama yang tadi kamu lakukan untuk memahami soal 

ini? 
VP1005 : Yang pertama, saya baca soalnya. 
PI 006 : Mengapa itu kamu pilih sebagai langkah pertama untuk memahami soal 

. "? liD. 

VP1006: Kalau disuruh mengerjakan soal, terns belum baca soalnya, kan tidak 
bisa, Bu. 

P1007 : Kenapa tidak bisa? 
VP1007 : Kan gak mungkin, apa isi soalnya saja belum tahu, masak mau 

mengeijakannya. 
P1008 : Oh, begitu. Jadi, apa alasanmu memilih membaca soal sebagai langkah 

pertama memahami soal? 
VP1008: Itu tadi, Bu. Agar saya tahu apa isi soalnya. 
P1009 : Apa yang dimaksud dengan isi soalnya, mbak? 
VP1009: Em ... apa yang sudah ada di soal, dan apa yang disuruh mencari. 
P 1010 : Apakah itu seperti apa yang diketahui dan yang ditanyakan di soal? 
VPIOIO: Hehe (subjek tersenyum) Iya, itu maksud saya, Bu. 
PI Oil : Baiklah. Kamu tadi mengatakan bahwa sudah paham soal ini. Betul? 
VP1011 : Iya, Bu. 
P1012 : Apakah kamu bisa menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan 

di soal ini? 
VP1012: Bisa. 
P1013 : Kalau begitu, silahkan tuliskan di lembar jawab apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal ini. 
VP1013: (Subjek menuliskan bagian yang diketahui dan yang ditanyakan di 

lembar jawab yang telah disediakan dalam waktu yang cukup lama). 
Sudah, Bu. (Subjek mengakhiri aktivitasnya). 
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P1014 : Baik. Apa yang diketahui di soal ini? 
VP1014: Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua 

menghasilkan bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. 
Carilah kedua bilangan tersebut. (Subjek membaca tulisannya di lembar 
jawab) 

P1015 : Ok. Jadi yang ditanyakan adalah? 
VP1015 : Carilah kedua bilangan tersebut. 
P1016 : Kalau mendapatkan soal ini, apa yang kamu lakukan? 
VP1016: Mencarinya, Bu (maksudnya: mencari kedua bilangan tersebut). 
P1017 : Untuk dapat mencarinya, apakah kamu perlu mengetahui konsep 

tertentu? 
VP1017: Sepertinya, hams tahu penjumlahan dan perkalian, Bu. 
P1018 : Kok sepertinya? Apakah kamu tidak begitu yakin? 
VPl 018 : Iya, Bu. Kan kalau dilihat di sini (soal), ada kata dijumlahkan terns juga 

ada kali, Bu. 
P1019 : Tuh, berarti ada pendukung apa yang kamu terka. Koktidak yakin? 
VP1019: Hehe (subjek tersenyum) Kan belum tentu hanya itu, Bu. Bisa jadi 

masih ada yang lain. 
Pl 020 : Oh, Begitu. Apakah kamu perlu membaca ulang soal ini untuk 

memastikannya? 
VPl 020 : Iya, Bu. 
P1021 : Ok. Silahkan kalau begitu. 
VP1021 : (Subjek kembali mencermati kalimat-kalimat di soal. Aktivitas ini 

dilakukan oleh subjek dalam waktu yang tidak terlalu lama) Sudah, Bu. 
(Subjek mengakhiri aktivitasnya). 

P1022 : Apakah kamu temukan pengetahuan lain yang diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini selain penjumlahan dan perkalian? 

VP1022: Tidak, Bu. 
P1023 : Baiklah. Tadi, pada saat kamu membaca soal ini, apakah kamu 

mencermati semua kalimatnya ataukah hanya sebagian? 
VPl 023 : Saya baca semuanya, Bu. Tapi ada juga yang saya perhatikan. 
Pl 024 : Bagian mana yang kamu perhatikan? 
VP1024: Bagian ini, Bu. (Subjek menunjuk ke kalimat: Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 96). 

P1025 :Ada lagi? 
VP1025 : Ada, Bu. Yang ini. (Subjek menunjuk kalimat: Dua kali bilangan 

pertama adalah 30). 
P1026 :Ada yang lain lagikah? 
VPl 026 : Tidak ada, Bu. 
Pl 027 : Ok. Apakah kamu memptmyai alasan mengapa memperhatikan kalimat-

kalimat yang kamu tunjukkan tadi? 
VPl 027 : Iya, Bu. 
P1028 : Bisakah kamu menceritakan apa alasannya? 
VPI 028 : Bisa, Bu. 
P1029 : Ok. Silahkan. 
VP1029: (Subjek terdiam sesaat sambil bergumam) Em .. Kalimat ini dan ini 

(subjek menunjuk kalimat: Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 
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kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96 dan Dua kali 
bilangan pertama adalah 30) saya perlukan lllltuk mengerjakan soal ini, 
Bu. Kan kalau tidak ada itu (maksudnya dua kalimat tersebut), saya 
tidak akan bisa mengerjakan soal ini. Menurnt saya, begitu, Bu. Hebe 
(subjek tersenyum. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa subjek tidak 
begitu yakin dengan apa yang baru saja dikatakan). 

PI 030 : Oh, begitu. Jadi, apa yang kamu bisa llllgkapkan dari soal ini? 
VPI030: (subjek terdiam dan tampak terganggu dengan suasana di luar 

ruangan ). Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Dan dua kali bilangan pertama 
adalah 30. (Subjek membaca beberapa kalimat di soal) 

PI 03I : Apa yang kamu sampaikan itu sudah sesuai dengan soal ini? 
VPI03I : Sudah, Bu. 
PI032 : Yakin? 
VPI032: lya, Bu. Hebe (Subjek tersenyum. Kali ini subjek tampak yakin dengan 

yang dikatakan ). 
PI033 : Kamu tadi sudah membaca soal ini. Kamu juga sudah menuliskan apa 

yang diketahui dan yang ditanyakan. Apakah langkah yang kamu 
tempuh tersebut sudah membantumu memahami soal ini? 

VPI033: Iya, Bu. 
P1034 : Apa alasanmu mengatakan demikian? 
VP1034: Kan setelah saya membaca, saya tabu isi soalnya. Terns, saya bisa 

menuliskan yang diketahui dan yang ditanya di soal. Setelah saya tulis 
itu, saya jadi lebih ingat dengan yang diketabui dan yang ditanya di soal 
ini. Begitu, Bu. 

PI 035 : Oh, begitu. Apakah ada kemllllgkinan cara lain yang dapat digunakan 
untuk memahami soal ini? 

VP1035 : Saya tidak tabu, Bu. 
P1036 : Ok. Apakah kamu sudah yakin bahwa kalau kamu tabu penjumlahan 

dan perkalian maka kamu dapat mengerjakan soal ini? 
VP1036: Iya, Bu. Sekarang saya sudah yakin. 
PI 037 : Tidak adakah yang lain selain itu? 
VP1037: Menurut saya tidak ada, Bu. 
PI 038 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa konsep penjumlahan dan perkalian 

adalah konsep yang kamu perlukan lllltuk mengerjakan soal ini? 
VP1038: Ini kan di soal ada kata dijumlahkan, berarti benar saya hams tabu 

penjumlahan. Terns, ini ada kata dua kali, berarti benar saya hams tabu 
perkalian. 

P1039 : Oh, begitu. Apakah ada informasi penting dan bisa digunakan tmtuk 
menyelesaikan soal ini? 

VP1039 : Ada, yaitu mencari bilangan kedua. 
P1040 : Maksudnya? 
VP1040: Ini kan sudah ada bilangan pertamanya, makanya yang hams dicari 

bilangan kedua. 
PI 04I : Oh, begitu. Apakah ada hal lain yang juga penting lllltuk digunakan 

menyelesaikan soal ini? 
VP104I : Ada, yaitu bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 

kedua hasilnya 96. 
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Pl042 : Masihkah ada yang lain lagi? 
VP1042: Em ... Ada gak ya ... (subjek kembali mencermati soal) Ini bu, dua 

bilangan asli yang berlainan. 
Pl 043 : Masih ada lagi? 
VP1043: Hehe (subjek tersenyum kecil). Kayaknya sudah habis, Bu. 
P1044 : Ok. Kalau kamu diminta menjawab soal ini, langkah-langkah apa saja 

yang kamu pikirkan untuk menyelesaikannya? 
VPI 044 : Mencari bilangan pertama dan kemudian dijumlahkan dengan kuadrat 

bilangan kedua. Setelah itu akan didapat bilangan pertama dan bilangan 
kedua. Begitu, Bu. 

PI 045 : Oh, begitu. Apakah yang kamu pikirkan itu sudah sesuai untuk 
menyelesaikan soal ini? 
VPI045 : Iya, Bu. 
PI046 : Bagaimana kamu bisa tahu bahwa itu sudah sesuai dengan maksud 

soal? 
VPI046: Ini kan sudah bisa diketahui bilangan pertamanya. Terns di soal ini 

disebutkan bahwa bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua hasilnya 96. Jadi, bilangan pertama dan bilangan kedua 
dapat diketahui. 

PI047 : Ok. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 
VP1047: Tidak ada, Bu. 
Pl 048 : Kok kamu yakin tidak ada cara lain? 
VPI048 :Feeling saja, Bu. 
Pl 049 : Jadi kamu tidak memeriksa kemungkinan bahwa ada cara lain? 
VPI049: Tidak, Bu. ya cara yang itu tadi saja yang saya pikirkan. Hehe (subjek 

tersenyum kecil) 
PI 050 : Kira-kira kamu perlu berapa lama untuk menyelesaikan soal ini? 
VP1050 : Agak lama, Bu. 
PI05I : Kira-kira berapa menit? 
VP105I :Em .. IO menit, mungkin. Hehe (Subjek tersenyum kecil). 
Pl052 : Apa alasannya kok IO menit? 
VPI052: Kalau mencari bilangan pertama sepertinya tidak akan perlu waktu 

lama, tapi untuk mencari bilangan kedua, kayaknya perlu waktu agak 
lama, Bu. 

PI 053 : Oh, begitu. Sekarang silahkan selesaikan soal ini seperti apa yang kamu 
pikirkan tadi. Tuliskan jawabanmu di lembar jawab. 

VPI053 : (subjek membaca soal dengan bibir komat kamit, bolak balik melihat 
soal dan lembar jawab. Melakukan hal itu berulang-ulang. Subjek 
tampak terganggu dengan suara orang berbicara di ruangan. Hal ini 
berlangsung dalam waktu yang cukup lama). 

PI054 : Bagaimana? Menurut kamu, apakah kita perlu pindah tempat? 
VPI054: Tidak, Bu. 
PI 055 : Baik. Kalau begitu silahkan dilanjutkan dengan menuliskan jawabanmu 

di lembar jawab. 
VPI055: Em ... (subjek bergumam. subjek tampak menemukan kesulitan yang 

cukup berarti untuk menuliskan apa yang ada dalam pikirannya) 
PI056 : Ok. Apakah kamu perlu membaca ulang dan mencermati soal ini? 
VP1056: Iya, bu. Perlu 
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P1057 : Ok. Silahkan. 
VPI 057 : Kalau dibuat pohon faktor tidak apa-apa ya bu? 
P1058 : Silahkan. 
VP1058 : (subjek berpikir keras untuk menuliskan ide dalam pikirannya sehingga 

dapat menjawab soal. Subjek tampak mengalami kemacetan dalam 
melaksanakan rencana penyelesaian yang telah disusun. Sambi/ mulut 
komat kamit dan meletakkan dagu di meja, menempelkan ujung pulpen 
ke dahi, subjek mencoba menja/ankan rencana yang telah disusunnya. 
Waktu yang digunakan untuk kegiatan ini cukup lama. ) 

Pl059 : Bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan menyelesaikannya? 
VP1059 : Tidak bisa bu 
P1060 : Ok. Tadi kan kamu sudah memikirkan caranya. Setelah itu, bagaimana 

cara melakukannya? 
VPI 060 : Dengan pohon faktor, kemudian dikalikan. 
P1061 : Hehe (penanya tersenyum, berusaha mencairkan suasana agar subjek 

tidak terlalu tegang dalam berpikir) Coba, kamu ingat kembali rencana 
yang kamu katakan tadi. Tadi kamu katakan bahwa pertama yang kamu 
lakukan adalah mencari bilangan pertama, kemudian berikutnya 
mencari bilangan kedua. Sekarang, apa yang pertama kamu lakukan 
untuk melaksanakan rencana tersebut? 

VP 1061 : Em.. . berarti pertama saya akan mencari bilangan pertama. 
Pl 062 : Baiklah. Bisakah saat ini kamu fokus dulu untuk mencari bilangan 

pertama? 
VP1062: lnsya Allah bisa, Bu. 
Pl 063 : Ok. Kalau begitu silahkan kamu tuliskan di lembar jawab bagaimana 

cara mencari bilangan pertama. 
VP1063: (Subjek kembali memperhatikan /embar jawab yang ada di depannya 

dan mulai menuliskan langkah mencari bilangan pertama. Kegiatan ini 
dilakukan oleh subjek dalam waktu yang tidak terlalu lama) Sudah, Bu. 
(subjek mengakhiri aktivitasnya). 

P1064 : Apakah kamu sudah dapat bilangan pertama? 
VP1064: Sudah, Bu. 
PI 065 : Berikutnya, bagaimana dengan bilangan kedua? 
VP1065: Saya akan coba cari, Bu. 
PI 066 : Silahkan. Tuliskan saja jawabanmu di lembar jawab. 
VP1066: Agak lama tidak apa-apa, Bu? 
Pl 067 : Iya. Secukupnya kamu mengerjakannya. 
VP1067: (Subjek mulai melakukan penghitungan untuk mencari bilangan kedua. 

Ekspresi wajah subjek tampak serius, bibir komat kamit seperti sedang 
mengucapkan setiap langkah yang ada dalam pikirannya. Subjek 
tampak memastikan bahwa perhitungan yang dilakukan sudah benar 
dengan cara mengulangi proses menghitungnya. Kegiatan ini 
dilakukan oleh subjek dalam waktu yang lama). Sudah, Bu. (subjek 
mengakhiri aktivitasnya). 

P1068 : Ok. Pada saat kamu melaksanakan rencana yang kamu buat untuk 
menyelesaikan soal ini, apa langkah pertama yang kamu lakukan? 
Berikan alasanmu juga ya. 
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VP1 068 : Em... Saya cocokkan yang saya tulis di lembar jawab dengan yang di 
soal, Bu. Alasan saya, agar saya yakin dengan yang diketahui dan yang 
ditanyakan di soal ini. Yang paling penting, saya cocokkan angka
angka yang diketahui, Bu. 

P1 069 : Bisakah kamu menceriterakan kepada saya bagaimana cara kamu 
menjawab soal ini seperti yang kamu rencanakan? 

VP1069: Em ... Bisa, Bu. Tapi kayaknya tidak bisa 1engkap. Hehe (subjek 
tersenyum kecil) 

P1 070 : Ok. Ceriterakan saja apa yang telah kamu lakukan tadi. 
VP1070: kan dua kali bilangan pertama sama dengan 30. Terns, 2 kali 15 sama 

dengan 30. Jadinya, bilangan pertama 15. Kalau untuk bilangan kedua, 
saya tadi menggunakan pohon faktor. Tapi, tidak langstmg pakai pohon 
faktor, Bu. 

P1071 : Maksudnya bagaimana? 
VP1071 : Begini, Bu. Bilangan pertama 15. Padahal ini (menunjuk kalimat di 

soal: jika bilangan petama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
kedua, maka menghasilkan bilangan 96) berarti 15 ditambah kuadrat 
bilangan pertama sama dengan %. Kan 15 ditambah 81 sama dengan 
96. Jadi, bilangan kedua yang masih dikuadratkan itu adalah 81. Bam, 
setelah itu saya pakai pohon faktor. 

P1 072 : Pohon faktor digunakan untuk apa? 
VP1 072 : Ya untuk mencari bilangan keduanya, Bu. 
P1073 : Ok. Bisakah kamu lanjutkan ceritanya? 
VP1073: Hehe (subjek tersenyum kecil) ini kan 81, kalau dibagi 3, dapat 21, 

dibagi 3 lagi dapat 9, masih bisa dibagi 3 dapat 3 lagi. (Subjek 
berbicara sambil menunjuk pada pohon faktor yang dituliskannya di 
lembar jawab ). 

P1074 :Terns? 
VP1 07 4 : Terns, dari sini saya tahu kalau 81 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. 

Berarti 9 kali 9. 
P1075 :Terns, kesimpulannya apa? 
VP1075 : Kesimpulannya bilangan kedua adalah 9, Bu. 
PI 076 : Kok bisa menyimpulkan begitu? 
VP1076: Tadi kan bilangan kedua yang masih dikuadratkan itu adalah 81, pas 

sudah saya hitung, 81 itu adalah 9 kali 9. Ini berarti bilangan kedua 
adalah 9. Begitu, Bu. 

P1 077 : Oh, begitu. Dengan demikian, jawabannya adalah? 
VP1077: Bilangan pertama adalah 15 dan bilangan kedua adalah 9. 
P1 078 : Selain cara yang telah kamu lakukan itu, apakah kamu terpikir cara 

yang lain? 
VP1078: Tidak, Bu. Hanya cara ini yang saya tahu. 
P1 079 : Baiklah. Memm1t kamu, apakah yang kamu lakukan tadi sudah sesuai 

dengan rencana yang kamu sebutkan sebelumnya? 
VP1079: Sepertinya sudah sesuai, Bu. Hehe (subjek tersenyum kecil) tapi sulit 

juga, Bu. 
P 1080 : Apanya yang sulit? 
VP1080: Ya mencari bilangan keduanya, Bu. 
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Pl081 : Oh, itu. Terns, bagaimana kamu tahu bahwa sudah sesuai dengan 
reneana? 

VP1081 : Ya kan ini sudah sama dengan yang tadi saya katakan, Bu. Cari dulu 
bilangan pertama, barn dieari bilangan kedua. 

P1 082 : Ok. Tadi, apa yang kamu lakukan pertama kali untuk melaksanakan 
reneana penyelesaian soal ini seperti yang kamu sebutkan tadi? 

VP1082: Em ... Saya lihat dulu soalnya. 
P1083 : Apa yang dilihat dulu dari soal? 
VP1083 : Angka-angkanya, Bu. saya lihat lagi agar saya tidak salah. 
P1084 : Ok. Setelah kamu memperoleh bilangan pertama 15 dan bilangan kedua 

9, apa yang kamu lakukan? 
VP1084: Em .. saya tulis di lembar jawab: Jadi, bilangan pertama sama dengan 15 

dan bilangan kedua sama dengan 9. (Subjek menyebutkan sambil 
menunjukkan apa yang ditulisnya di lembar jawab ). 

P1085 : Selain itu, bagaimana kamu bisa yakin bahwa itujawaban yang benar? 
VP1085: Buat perkalian, Bu. Terns ditambah. 
P1086 : Maksudnya? 
VP1086: Kan 9 kali 9 sama dengan 81. Terns, 81 ditambah 15 sama dengan 96. 
Pl 087 : Oh, begitu. Apakah yang sudah kamu lakukan tersebut sudah pada jaiur 

yangbenar? 
VP1087: Iya, sudah, Bu. 
PI 088 : Kamu tabu dari mana bahwa kamu sudah di jalur yang benar? 
VP1088: Kan jawabannya kalau dimasukkan (disubstitusikan) hasilnya benar, 

Bu. 
PI 089 : Apakah kamu tadi juga memikirkan earn lain yang bisa digunakan 

untuk menyelesaikan soal ini? 
VP1089: Tidak, Bu. 
Pl 090 : Kalau menurut kamu, apakah yang sudah kamu lakukan itu sudah 

eukup baik untuk menyelesaikan soal ini? 
VP1090 : Agak baik. 
P 1100 : Kenapa agak baik? 
VPllOO : Hehe (subjek tersenyum keci/) saya tidak terlalu yakin eara saya, Bu. 
PllOl : Oh, begitu. Dapatkah kamu melakukan apa yang sudah dilakukan tadi 

dengan earn yang berbeda? 
VP1101 : Tidak bisa, Bu. 
P1102 : Apakah kamu dapat menemukan jawaban lain selain yang telah 

diperoleh? 
VP1102: Belum, Bu. 
Pll 03 : Apakah kamu perlu membaea ulang soal ini agar mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik? 
VPll 03 : Tidak, Bu. Cukup. 
P1104 : Baiklah kalau begitu. Terima kasih kamu sudah bersedia saya 

wawanearru. 
VP1104: Iya, Bu. Sarna-sarna. 
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Lampiran E.4: Transkrip Wawancara Subjek VP dalam Memecahkan Masalah 

2 

P2001 : Apa kabar, mbak? 
VP2001 : Alhamdulillah baik, Bu. 
P2002 : Apakah kamu sudah siap untuk mengerjakan soal dan wawancara? 
VP2002 : Sudah, Bu. 
P2003 : Ok. Ini lembar soalnya (sambil menyodorkan lembar soal ke subjek). Kali 

ini kita akan fokus pada soal ini. Kalau kamu memperoleh soal, apa yang 
kamu lakukan pertama kali untuk dapat mengerjakannya? 

VP2003 : Membaca soalnya, Bu. 
P2004 : Itu yang pertama kaliya? 
VP2004 : Iya, Bu. Kalau belum membaca kan belum tahu soalnya bagaimana. 
P2005 : Hehe begitu ya. Apakah kamu mau membaca soal ini sekarang? 
VP2005 : Iya, Bu. 
P2006 : Silahkan. 
VP2006: (subjek membaca soal dengan mulut komat kamit tetapi tidak bersuara. 

Pandangan matanya mengikuti baris demi baris kalimat yang tertulis di 
soal. Ekspresi wajahnya serius meskipun sesekali subjek menengok ke luar 
ruangan ketika ada suara orang bercakap-cakap. Aktivitas membaca soal 
ini dilakukan oleh subjek dalam waktu yang cukup lama. Sepertinya subjek 
membaca soal lebih dart sekali) sudah, Bu (subjek mengakhiri 
kegiatannya) 

P2007 : Setelah kamu membaca soal ini, apakah kamu sudah paham dengan soal 
ini? 

VP2007 : Tidak, Bu. Padahal ini seperti soal yang kapan hari itu ya, Bu? 
P2008 : Iya, memang soal ini seperti yang kapan hari itu. Terns, kalau belum 

paham, apa yang akan kamu lakukan? 
VP2008 : Saya baca kembali soalnya, Bu. 
P2009 : Apakah saat ini kamu ingin membacanya kembali agar paham soal ini? 
VP2009: Iya, Bu. 
P20 10 : Silahkan kalau begitu. 
VP2010: (Subjek kembali membaca soal dengan sesekali dahinya mengernyit. 

Seakan subjek ini sedang berpikir keras untuk memahami apa yang 
dibacanya. Kali ini subjek membaca soal dalam waktu yang tidak terlalu 
lama) sudah, Bu (subjek mengakhiri membaca soal). 

P2011 : Baik. Apakah sekarang kamu sudah paham soal ini? 
VP20 11 : Hehe (subjek tersenyum) agak paham, Bu. 
P2012 : Kok agak? Apakah masih ada yang belum dipahami? 
VP2012: Ada bagian yang saya tidak yakin, Bu. 
P20 13 : Oh begitu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? 
VP20 13 : Em ... kalau saya membaca ulang lagi, bolehkah, Bu? 
P2014 : Silahkan. 
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VP2014: (Subjek kembali membaca soal. Sepertinya subjek hanya memperhatikan 
bagian yang tadi dikatakannya belum yakin saja. Kegiatan membaca soal 
kali ini dilakukan oleh subjek sebentar). Sudah, Bu. 

P2015 : Bagaimana? Apakah kamu sudah paham soal ini? 
VP20 15 : Insya Allah sudah, Bu. 
P2016 : Baiklah. Setelah kamu membaca soal ini apa langkah selanjutnya yang 

kamu lakukan untuk memahami soal ini? 
VP20 16 : Menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan, Bu. 
P20 17 : Ok. Kalau begitu, silahkan tuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal ini di lembar jawab. 
VP2017: (subjek menuliskan bagian diketahui dan ditanyakan dari soal. Sesekali 

subjek membaca soal kemudian menuliskan bagian kalimatnya ke lembar 
jawab. Kegiatan ini dilakukan oleh subjek dalam waktu yang cukup lama. 
Beberapa kali subjek berhenti menu/is dan melihat dengan seksama 
kalimat di soal) Sudah, Bu. 

P2018 : Ok. Apa langkah pertama yang tadi telah kamu lakukan untuk memahami 
soal ini? 

VP2018: Em .. membaca soalnya, Bu. 
P20 19 : Apa alasanmu memilih membaca sebagai langkah pertama untuk 

memahami soal? 
VP20 19 : Kan dengan membaca soal, saya tahu apa yang ada di soal, Bu. apa saJa 

yang sudah diketahui dan yang masih harus dicari. 
P2020 : Hehe tapi mengapa tadi kok berulang-ulang membacanya? 
VP2020 : Saya tadi belum bisa mengerti kalimat yang ada di soal, Bu. 
P2021 : Kalimat yang mana? 
VP2021 : Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua. 
P2022 : Ok. Bisakah kamu sebutkan apa yang diketahui dan yang ditanyakan di soal 

ini? 
VP2022: Diketahui: tiga kali bilangan pertama dalah 30. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 
74. Ditanyakan: carilah kedua bilangan tersebut. 

P2023 : Apakah ada yang lain selain itu? 
VP2023 : Tidak ada, Bu. 
P2024 : Ok. Setelah kamu membaca dan bisa menyebutkan yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal itu, apakah kamu perlu mengetahui konsep tertentu 
agar bisa menjawab soal ini dengan baik? 

VP2024 : Em.... (subjek tidak langsung menjawab. Sepertinya subjek berpikir 
sejenak untuk memberikan jawabannya) iya, Bu. 

P2025 : Konsep apa sajakah itu? 
VP2025 : Perkalian dan penjumlahan, Bu. 
P2026 : Apa alasanmu sehingga kamu merasa bahwa konsep ini perlu kamu kuasai 

untuk dapat menyelesaikan soal ini? 
VP2026: Di soal ini ada kata tiga kali, jadi perkalian. Terus ada kata dijumlahkan, 

j adi penj umlahan. 
P2027 : Oh, begitu. Apakah ada yang lain selain itu? 
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VP2027 : Tidak ada, Bu. 
P2028 : Ok. Saat membaca soal ini, saya perhatikan kamu beberapa kali 

mencermati kalimat tertentu di soal ini, betul begitu? 
VP2028 : lya, Bu. 
P2029 : Bisakah kamu sebutkan kalimat yang kamu cermati tersebut? 
VP2029 : Bisa, Bu. Tiga kali bilangan pertama adalah 30. Terns, yang ini: jika 

bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka 
menghasilkan bilangan 7 4. 

P2030 : Mengapa kamu mencermati kalimat-kalimat tersebut? 
VP2030 : lni kan yang diketahui di soal, Bu. 
P2031 : Oh, begitu. Jadinya harns dicermati, begitukah? 
VP2031 : Hehe (subjek tersenyum kecil) Iya, Bu. kalau tidak dicermati khawatir 

salah. 
P2032 : Apanya yang dikhawatirkan salah? 
VP2032 : Angkanya, Bu. terns, kalimatnya juga. Kan bisa juga salah membaca kata

katanya kalau tidak dicermati, Bu. Kalau salah membacanya, bisa jadi 
salah paham. Hehe (subjek tersenyum) 

P2033 : Misalnya? 
VP2033 : Misalnya di soal ditulis kali, pas salah membacanya dikira bagi atau apa 

gitu. Hehe (subjek tersenyum kecil) 
P2034 : Oh, begitu. Sejauh ini, apakah langkah yang kamu ambil untuk memahami 

soal ini sudah padajalur yang benar? 
VP2034 : Menurut saya, sudah, Bu. 
P2035 : Kokbisa kamu katakan sudah, apa alasannya? 
VP2035 : Kalau dilihat lagi, kan tadi saya sudah membaca soal ini, terns sudah ditulis 

yang diketahui dan ditanyakan, terns angka-angkanya juga sudah sama 
dengan yang di soal. Berarti kan sudah benar, Bu. 

P2036 : Baiklah. Setelah kamu perhatikan lagi soal ini, apakah perkalian dan 
penjumlahan adalah konsep yang harns kamu kuasai lebih dulu untuk dapat 
mengerjakan soal ini sepeti yang kamu katakan tadi? 

VP2036 : Benar, Bu. saya harus tahu perkalian dan penjumlahan agar dapat 
menjawab soal ini. Kan ada kata kali dan dijumlahkan, kalau tidak tahu 
perkalian dan penjumlahan, ya akan sulit menghitungnya. 

P2037 : Apakah di soal ini ada informasi yang penting dan dapat digunakan untuk 
menyelesaikan soal ini? 

VP2037 : Maksudnya yang diketahui ya, Bu? 
P2038 : Ya kalau menurut kamu itu adalah informasi penting. 
VP2038: Oh .. begitu. kalau menurut saya, yang penting itu adalah yang diketahui dan 

yang ditanyakan. 
P2039 : Jadinya, di soal ini ada informasi yang penting dan dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal ini ataukah tidak? 
VP2039: Ada yang penting, Bu. 
P2040 : Bisa disebutkan? 
VP2040: Tiga kali bilangan pertama adalah 30. Jika bilangan pertama dijumlahkan 

dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Carlah 
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kedua bilangan tersebut. (subjek menjawab pertanyaan peneliti dengan 
membaca beberapa bagian dari soal) 

P2041 : Adakah yang penting lain selain itu? 
VP2041 : Tidak ada, Bu. 
P2042 : Ok. Apakah ada kemungkinan memahami soal m1 dengan cara yang 

berbeda dari yang sudah kamu lakukan? 
VP2042 : Tidak ada, Bu. 
P2043 : Bagaimana kamu bisa tahu bahwa tidak ada cara yang berbeda dengan 

caramu memahami soal ini? 
VP2043: Hehe(subjek tersenyum kecil) karena saya tidak mencoba mencari cara 

yang lain, makanya saya katakan tidak ada, Bu. 
P2044 : Selanjutnya, untuk menjawab soal ini, langkah-langkahnya bagaimana? 
VP2044: Dicari dulu bilangan pertama. Terns dicari bilangan kedua. 
P2045 : Bisakah kamu lebih rinci? 
VP2045 : Bilangan pertama dicari dulu. Kan 3 kali bilangan pertama adalah 30, 

makanya didapat bilangan pertama. Terns, kan bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua hasilnya 74. Padahal bilangan 
pertama sudah bisa didapat, maka bilangan pertama dimasukkan 
( disubstitusikan), terns dihitung bilangan keduanya, Bu. 

P2046 : Oh, begitu. Kira-kira perlu berapa lama kamu mengerjakannya? 
VP2046: Em ... agak lama, Bu. 
P2047 : Berapa menit? 
VP2047: 10 menit, Bu. 
P2048 : Cukup 10 menit? 
VP2048: Insya Allah, Bu. kayaknya yang lama mencari bilangan keduanya. Kalau 

bilangan pertama mudah dapatnya. Hehe (subjek tersenyum) 
P2049 : Apakah selain langkah-langkah yang kamu sebutkan tadi ada cara lain 

untuk menyelesaikan soal ini? 
VP2049 : Saya tidak tahu, Bu. Tapi kok sepertinya tidak ada cara lain. Hehe (subjek 

tersenyum) 
P2050 : Baiklah. Kalau melihat langkah-langkah yang kamu sebutkan tadi, apakah 

melalui langkah-langkah tersebut sudah dapat memeperoleh jawaban yang 
diminta di soal ini? 

VP2050: Iya, Bu. kan dari langkah-langkah itu bilangan pertama bisa dihitung, terns 
bilangan kedua juga. Jadinya, kan bilangan pertama dan bilangan kedua 
dapat diketahui. 

P2051 : Ok. Jadi, langkah-langkah yang kamu sebutkan tadi sudah sesuai untuk 
menyelesaikan soal ini, begitukah? 

VP2051 : Iya, Bu. kan kalau dicek lagi ke soal, (melalui /angkah-langkah tersebut) 
sudah dapat diperoleh bilangan pertama dan bilangan kedua. 

P2052 : Oh, begitu. Sekarang, saya persilahkan kamu menyelesaikan soal ini. Tulis 
jawabanmu di lembar jawab ya. 

VP2052 : (subjek menu/is bagian jawab di bawah bagian ditanyakan di /embar 
jawab. Kemudian subjek mulai mengerjakan soal ini. Raut wajah subjek 
tampak serius. Sesekali subjek bergumam pada dirinya sendiri seakan 
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sendang menghitung sesuatu. Waktu yang diperlukan subjek untuk 
menuliskan jawabannya di lembar jawab lama. Sepertinya sujek 
mengalami kesulitan dalam beberapa perhitungan yang dilakukannya) 
Sudah, Bu (subjek menyudahi aktivitasnya) 

P2053 : Ok .. Pada saat kamu melaksanakan apa yang kamu rencanakan tadi, apa 
yang pertama kamu lakukan? 

VP2053 : Em ... pertama-tama sebelum saya menulis di lembar jawab, saya lihat dulu 
angka-angka yang ada di soal. 

P2054 : Mengapa harus dilihat lagi? 
VP2054 : Kan siapa tahu pas tadi saya menulis yang diketahui ada yang salah tulis. 

Jadi ya dilihat lagi, Bu. 
P2055 : Selanjutnya, bagaimana cara melakukan rencana yang kamu susun tadi? 
VP2055: Saya tulis dulu 3 kali bilangan pertama sama dengan 30. Terus, saya cari 

bilangan pertamanya. Kalau sudah dapat, saya pakai untuk mencari 
bilangan kedua. Terns, dihitung, Bu. 

P2056 : Ok. Bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu menjawab soal ini seperti 
yang kamu tuliskan di lembar jawab? 

VP2056 : Bisa. Di sini (lembar jawab) saya tulis: 3 kali bilangan pertama sama 
dengan 30, terns 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi, bilangan pertama sama 
dengan 10. Terns, bilangan pertama ditambah kuadrat bilangan kedua sama 
dengan 74. Karena bilangan pertama sudah didapat, yaitu 10, maka dapat 
dimasukkan (disubstitusikan) sehingga 10 ditambah kuadrat bilangan 
kedua sama dengan 74. Terns .... Saya macet, Bu. hehe (subjek tersenyum). 

P2057 : Mengapa kok macet? 
VP2057 : Hehe (subjek tersenyum) pas mencari bilangan keduanya, Bu. 
P2058 : Apa yang membuat macet? 
VP2058 : Saya tidak tahu kuadrat bilangan kedua, Bu. 
P2059 : Oh, begitu. Tapi kamu tahu apa itu kuadrat kan? 
VP2059 : Tahu, Bu. 
P2060 : Coba, jelaskan apa itu kuadrat! 
VP2060 : Kalau ada bilangan sama dikalikan, itu namanya kuadrat. 
P2061 : Bisakah kamu memberi contoh? 
VP2061 : Contohnya 2 dikali 2 sama dengan 4, itu namanya 2 kuadrat sama dengan 

4,Bu. 
P2062 : Nah, bolehkah itu saya sebut kuadrat dari dua adalah 4? 
VP2062 : Em... (subjek tidak langsung menjawab. Sepertinya subjek memikirkan 

pertanyaan peneliti dengan serius. Hal ini tampak dari ekspresi subjek 
yang mengemyitkan dahinya) sebentar ya, Bu. saya pikirkan dulu. Hehe 
(subjek tersenyum) 

P2063 : Ok. 
VP2063 : (subjek kembali terdiam. Kali ini dia menuliskan coretan di lembar soal) 

Sudah, Bu.(Subjek mengakhiri aktivitasnya) 
P2064 : Bagaimana? Bolehkah kalau 2 kuadrat sama dengan 4, saya sebut kuadrat 

dari 2 adalah 4? 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



VP2064: Setelah saya hitung, kayaknya hasilnya sama, Bu. kan kalau 2 kuadrat sama 
dengan 4 berarti 2 x 2 sama dengan 4. Terns kuadrat dari 2 adalah 4 berarti 
kalau 2 dikuadratkan dapatnya 4. 

P2065 : Jadi? 
VP2065 : Jadi, menurnt saya, sama saja, Bu. 
P2066 : Artinya kalau saya sebut kuadrat dari 2 berarti sama saja dengan dua 

kuadrat, begitukah? 
VP2066 : Betul, Bu. 
P2067 : Dari situ, apakah kamu sudah bisa mengatasi kemacetan yang kamu alami? 
VP2067 : Hehe (subjek tersenyum) Insya Allah, Bu. Say a coba dulu. 
P2068 : Kalau begitu, silahkan dilanjutkan mengerjakannya. 
VP2068 : (Subjek melanjutkan pekerjaannya dengan menuliskan jawaban di lembar 

jawab. Subjek melanjutkan pekerjaannya dalam waktu tidak terlalu lama). 
Sudah, Bu (subjek mengakhiri aktivitasnya). 

P2069 : Silahkan diceritakan lanjutan apa yang kamu kerjakan barusan. 
VP2069: Kan tadi sudah dapat bilangan pertama sama dengan 10. Terns 10 ditambah 

kuadrat bilangan kedua sama dengan 7 4. Terns 10 ditambah 64 sama 
dengan 74. Berarti kuadrat bilangan kedua sama dengan 64. Padahal 
setelah saya pakai pohon faktor, 64 sama dengan 8 dikali 8. 

P2070 : Terns? 
VP2070 : Terns, jadinya kan bilangan kedua adalah 8. 
P2071 : Kok bisa begitu? 
VP2071 : Iya, Bu. kan 8 kuadrat sama dengan 64, terns 10 ditambah 64 sama dengan 

74. 
P2072 : Kesimpulannya bagaimana? 
VP2072 : Bilangan pertama sama dengan 10 dan bilangan kedua sama dengan 8. 
P2073 : Apakah sejauh ini rencana yang kamu susun sudah dapat menghasilkan 

jawaban soal ini? 
VP2073 : Hehe (subjek tersenyum) tentu, Bu. kan sudah terbukti dapat bilangan 

pertama dan bilangan kedua. 
P2074 : Ok. Apakah perhitungan yang kamu lakukan tadi sudah benar? 
VP2074: Tadi sudah saya cek berkali-kali, Bu. 8 dikali 8 kan 64, terns 64 ditambah 

10 kan 74. Pas kok, Bu. kayaknya perhitungan saya sudah benar. 
P2075 : Baiklah. Tadi kamu katakan jawaban soal ini adalah bilangan pertama 10 

dan bilangan kedua 8. Apakah kamu yakin bahwa itu jawaban yang benar? 
VP2075: Saya yakin, Bu. 
P2076 : Apakah kamu langsung yakin pada saat kamu mendapatkan jawaban itu 

atau bagaimana? 
VP2076 : Pertamanya saya tidak langsung yakin, Bu. 
P2077 : Bagaimana kok bisa bernbah menjadi yakin? 
VP2077: Saya memasukkan (mensubstitusikan) hasilnya ke soal, Bu. 
P2078 : Bisakah kamu jelaskan kalimatmu barusan? 
VP2078: kayak tadi itu bu, kan bilangan pertama 10, 8 kali 8 sama dengan 64, terns 

10 ditambah 64 sama dengan 74. Pas kayak di soal. Jadi, saya yakin. 
P2079 : Oh, begitu. Adakahjawaban lain selain itu yang memenuhi soal ini? 
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VP2079: Tidak tahu, Bu. yang saya dapatkan ini saja. Hehe (subjek tersenyum) 
P2080 : Baiklah kalau begitu. Apakah sejauh ini kamu merasa bahwa 

pemahamanmu atas soal ini sudah baik? 
VP2080: Sudah, bu. 
P2081 : Apakah kamu dapat menyelesaikan soal ini dengan cara yang berbeda? 
VP2081 :Em .. (subjek terdiam sejenak) Tidak bisa, Bu. 
P2082 : Untuk memastikan pemahamanmu tentang soal ini, apakah kamu perlu 

membaca ulang soalnya? 
VP2082 : Tidak, Bu. Insya Allah saya sudah paham soal ini. 
P2083 : Ok. Kalau begitu, cukup untuk kali ini. Terima kasih atas kesediaanmu 

mengerjakan soal dan melakukan wawancara ini. 
VP2083 : Sarna-sarna, Bu. 
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Lampiran E.5: Transkrip Wawancara Subjek AL dalam Memecahkan 

Masalah 1 

P1001 : Silahkan disebutkan namanya dan kelasnya. 
AL 1001 : MMI kelas SA 
P1002 : Biasa dipanggil siapa? 
AL1002: A., Bu. 
P1 003 : Ok. Ini ada soal (Peneliti menyodorkan lembar soal kepada subjek). 

Nanti saya minta kamu mengeijakannya. Kalau kamu mendapat soal 
seperti saat ini, apa yang kamu lakukan agar kamu dapat memahami 
soal itu? 

ALl 003 : Membaca soal itu, Bu. 
P1004 : Apakah kamu langsung bisa memahami soal inijika membacanya? 
ALl 004 : Bel urn tentu, Bu. 
P1005 : Apalagi yang kamu perlukan untuk memahami soal ini selain 

membaca? 
AL 1005 : Mengerti kata-katanya, Bu. Kalau say a bisa mengerti kata-kata di soal 

ini, saya bisa memahami soal ini. Kalau tidak mengerti kata-katanya, 
sayajuga tida bisa memahami soal ini. 

P1 006 : Oh, begitu. Kalau setelah membaca dan temyata kamu tida memahami 
kata-katanya, apa yang kamu lakukan? 

AL1006: Membacanya berulang-ulang sampai mengerti. 
P1 007 : Misalnya, setelah membaca berulang-ulang belum Juga mngerti, 

biasanya apa yang kamu lakukan? 
AL1007: Bertanya ke ternan atau ke guru, Bu. 
P1008 : Ok. Kalau begitu silahkan dibaca soalnya. 
AL1008: (Subjek membaca soal dengan suara keras) 
P1 009 : Tidak hams keras, akan tetapi jika kamu merasa perlu membaca keras, 

ya silahkan. 
ALl 009 : (Subjek tetap membaca dengan suara keras. Konsentrasi pandangan 

matanya sepenuhnya pada kertas soal yang dipegangnya. Terlihat pada 
beberapa bagian soal subjek mengernyitkan dahi. Sepertinya pada 
bagian tersebut subjek belum mengerti maksud kalimatnya. Cukup lama 
subjek me/a/atkan aktifitas membaca soal. Subjek membaca soal 
berulang beberapa kali). Sudah, Bu. (subjek mengakhiri kegiatannya) 

P1010 : Apakah kamu sudah paham soal ini? 
AL1010: Sudah, Bu. 
P1 011 : Bisakah kamu menceritakan ulang soal ini? 
ALl 011 : Bisa, Bu. 
P1012 : Silahkan. 
AL1012: (Subjek mengamati ulang soal dalam waktu yang cukup lama,tanpa 

bersuara) Terdapat dua bilangan asli berlainan. Jika bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua 
bilangan tersebut. (Subjek membaca soal secara lengkap) 

P1013 : Ok. Kalau inti soal ini, apakah kamu sudah memahaminya? 
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ALl 013 : Insya Allah, Bu. 
PIOI4 : Apa inti soal ini? 
AL10I4: (Subjek tampak terganggu konsentrasinya dengan suasana ribut yang 

terjadi di luar rnangan. Subjek berbicara pada dirinya sendiri dengan 
suara yang tidak jelas dan sambil menggerakkan bibimya. Sesekali 
subjek menoleh ke luar ruangan pada saat terdengar suara gaduh. 
Untuk beberapa saat subjek belum juga menjawab pertanyaan peneliti. 
Pada saat suara gaduh di luar rnangan mulai reda, subjek mulai 
tenang dan menjawab pertanyaan peneliti) Ada dua bilangan asli. 
Bilangan pertama dijumlah dengan kuadrat bilangan kedua sama 
dengan 96. dua kali bilangan pertama sama dengan 30. 

PIOI5 : Oh, begitu. Untuk mengeijakan soal ini, kamu perlu menggunakan 
konsep apa? 

ALI 015 : Perkalian dan penjumlahan, Bu. 
PIOI6 : Mengapa kamu memerlukan kedua konsep tersebut untuk 

menyelesaikan soal ini? 
AL 10 16 : Ini kan bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua 

hasilnya 96, berarti perlu penjumlahan. Terns, dua kali bilangan 
pertama adalah 30, berarti perlu perkalian. 

PI017 : Ok. Apakah ada konsep lain yang juga diperlukan untuk menyelesaikan 
soal ini? 

AL1017: Em ... (Subjek kembali mengamati soal. Cukup lama subjek terdiam 
membaca soal. Tampaknya subjek sambil memikirkan apakah ada 
konsep lain yang juga dia perlukan untuk menyelesaikan soal ini) Tidak 
ada, Bu. Hanya penjumlahan dan perkalian. 

P1018 : Baiklah. Pada saat kamu membaca soal, apakah ada bagian yang kamu 
cermati? 

ALI018: Iya, Bu. Ada. 
PlOI9 : Bisa kamu sebutkan bagian yang mana yang kamu cermati? 
ALIOI9: Bagian bilangan kedua dijumlahkan dengan kuadrat bilangan pertama, 

maka menghasilkan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. (Subjek 
menyebutkan bagian dari sola sambil menggunakan zgung pulpennya 
untuk menunjuk kalimat yang disebutkannya). 

PI 020 : Mengapa bagian itu kamu cermati? 
AL1020: Saya belum mengerti kata-katanya, Bu. Jadi saya cermati. 
P102I :Ada alasan lain selain karena tida mengerti kalimatnya? 
AL102I: Ada, Bu. 
PI022 : Apa alasannya? 
ALl 022 : Karena ini isi soalnya, Bu. Ini yang diketahui di soal ini. Kalau saya 

tidak mengerti yang diketahui di soal, pasti saya juga tidak bisa 
mengeijakan soal ini. Oleh karena itu saya cermati kalimat itu. hehe 
(Subjek tersenyum kecil) 

PI 023 : Oh, begitu. Sejauh ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk memahami 
soal ini? 

ALI023: Membaca soal berulang-ulang. 
P1024 : Apa lagi? 
AL1024: Memikirkan apa yang akan digunakan untuk mengerjakannya. 
Pl 025 : Apa lagi? 
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ALI 025 : Memikirkan yang diketahui dan yang ditanya di soal. 
PI 026 : Ada lagi? 
ALl 026 : Tidak, Bu. Hanya itu. 
PI 027 : Ok. Apakah dengan membaca soal berulang-ulang, memikirkan konsep 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal, dan memikirkan apa 
yang diketahui dan yang ditanyakan di soal, kamu dapat memahami 
soal ini dengan baik? 

ALI 027 : Insya Allah, Bu. 
PI 028 : Jadi, langkah yang kamu lakukan terse but telah membawamu lebih 

memaha.mi soal ini, begitu? 
AL1028 : Iya, Bu. 
PI 029 : Ok. Kamu tadi menyebutkan bahwa kamu akan menggunakan konsep 

penjumlahan dan perkalian untuk menjawab soal ini. Apakah kedua 
konsep itu sesuai dengan soal ini? 

ALl 029 : Iya, Bu. Sesuai. 
PI 030 : Bagaimana kamu dapat mengatakan bahwa itu sudah sesuai? 
ALl 030 : Kan tmtuk mencari bilangan kedua saya harus menjumlah dan untuk 

mencari bilangan pertama, saya harus mengali, Bu. 
PI 03I : Apakah itu sudah sesuai dengan maksud soal ini? 
AL103I : Iya, Bu. 
PI032 : Bagaimana kamu mengecek bahwa itu sudah sesuai dengan soal ini? 
AL1032: Dengan membaca soalnya, Bu. Ini kan "Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30". Jadi, yang akan 
digunakan adalah penjumlahan dan perkalian. 

PI 033 : Oh, begitu. Apakah di soal ini ada informasi penting yang harus kamu 
ingat? 

ALI033: lya, Bu. Ada. 
PI034 : Informasi apa itu? 
ALl 034 : Ada dua bilangan asli. Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 

kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Dua kali 
bilangan pertama adalah 30. 

PI 035 : Mengapa itu penting untuk diingat? 
ALl 035 : ltu adalah yang diketahui di soal, Bu. Itu yang akan digunakan 

mengeijakan soal. 
PI 036 : Maksudnya? 
ALl 036 : Kan kalau sudah diketahui begitu, saya dapat mencari bilangan pertama 

dan bilangan keduanya, Bu. 
PI 037 : Oh, begitu. Apakah selain informasi yang kemu sebutkan itu, ada 

informasi lain yang juga penting? 
ALI037: Ada, Bu. 
PI038 : Bisa kamu sebutkan? 
ALl 038 : Carilah kedua bilangan tersebut. 
P1039 : Mengapa itu penting? 
ALl 039 : Itu yang ditanya di soal, Bu. 
PI040 : Jadi, apa yang ditanyakan soal? 
ALI 040 : Bilangan pertama dan bilangan kedua. 
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P1 041 : Oh, begitu. Dengan demikian, melalui tahapan-tahapan yang telab kamu 
lakukan, apakah kamu sudah paham soal ini? 

AL1041: Sudah, Bu. 
P1 042 : Apakah ada cara lain untuk memahami soal ini selain melalui langkab 

yang telah kamu lakukan itu? 
AL1042: Tidak ada, Bu. 
PI 043 : Kok kamu tabu kalau tidak ada, apakab kamu sudah mengeceknya? 
AL1043: Tidak, Bu. Saya tidak mengeceknya. Tapi, saya tidak tabu cara lain 

selain yang saya lakukan. 
P1044 : Oh, begitu. Setelah kamu pabam soal ini, bagaimana langkab-langkab 

menyelesaikannya? 
AL 1 044 : Pertama dihitung dulu bilangan pertama. Hasilnya digunakan untuk 

mencari bilangan kedua. 
P1045 : Secara rinci, bagaimana kamu akan mencari bilangan pertama dan 

keduanya? 
AL1045: Bilangan pertama dapat dihitung dengan mencari berapa kali 2 hasilnya 

30. Bilangan kedua dapat dicari dengan mencari bilangan pertama 
ditambah berapa hasilnya 96. Kalau sudab dapat semua, berarti sudah 
didapat bilangan pertama dan bilangan keduanya, Bu. 

Pl 046 : Oh, begitu. Berapa lama kamu akan melakukan langkah-langkah 
terse but? 

ALl 046 : 10 menit, Bu. 
P1047 : Apakah cukup 10 menit? 
AL1047: Cukup, Bu. Kan untuk menghitung bilangan pertama tidak sampai 5 

menit sudah bisa. Bilangan kedua juga tidak sampai 5 menit. Jadi itu 
sudah cukup untuk menghitung dan menulis. 

P1 048 : Oh, begitu. Kamu tadi mengatakan babwa kamu akan mencari bilangan 
pertama terlebih dahulu kemudian bilangan kedua. Apakah tidak bisa 
kalau dicari bilangan kedua terlebih dahulu kemudian bilangan 
pertama? 

AL1048: Tidak tahu, Bu. Tapi saya tidak bisa mencari bilangan kedua dulu 
kemudian bilangan pertama. 

P1049 : Mengapa kamu tidak bisa mencari bilangan kedua terlebih dahulu 
kemudian bilangan pertama? 

AL1049: Kalau saya mencari bilangan kedua dulu, saya tidak bisa 
menghitungnya, Bu. Kan ini hams dijumlah dengan bilangan pertama. 
Jadi, bilangan kedua tidak bisa langsung dihitung, Bu. 

P1050 : Oh, begitu. Apakah kamu tadi sempat terpikir kalau dicari terlebih 
dahulu bilangan kedua kemudian bilangan pertama? 

AL1050: Tidak, Bu. Yang saya tahu hanya mencari bilangan pertama dahulu 
kemudian bilangan kedua. 

P1051 : Ok. Jadi, kamu akan menyelesaikan soal ini dengan menghitung terlebih 
dahulu bilangan pertama kemudian bilangan kedua. Apakah dengan 
begitu kamu dapat menyelesaikan soal ini dengan baik? 

ALl 051 : Iya, Bu. Kalau dibaca di soal, yang ditanyakan adalah bilangan pertama 
dan bilangan kedua. Kalau saya sudah bisa menemukan bilangan 
pertama dan bilangan kedua, berarti sudab dapat diselesaikan soal ini, 
Bu. 
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Pl052 : Apakah dengan begitu melalui langkah-langkah tersebut kamu dapat 
menyelesaikan soal ini dengan cepat dan tepat. 

AL 1052 : Iya, Bu. Saya bisa lebih cepat mengerjakan soal ini kalau saya hitung 
dulu bilangan pertama. Terus, hasilnya saya gunakan untuk menghitung 
bilangan kedua. 

P1053 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa langkah yang kamu sebutkan tadi 
sesuai untuk menyelesaikan soal ini? 

ALI 053 : Saya sudah mengeceknya, Bu. 
PI 054 : Bagaimana kamu mengecek bahwa langkah tersebut sudah sesua1 

dengan soal ini? 
AL1054: Saya membaca ulang soal. 
P1055 : Hasilnya? 
AL1055: Hasilnya, memang sesuai dengan soai kalau saya mencari bilangan 

pertama dulu kemudian bilangan kedua. 
PI056 :Dan dalam waktu 10 menit sudah bisa selesai? 
ALl 056 : iya, Bu. 
PI057 : Ok. Untuk melaksanakan rencana yang kamu susun, apa yang pertama 

kali kamu lakukan? 
AL1057: Menulis yang diketahui dan ditanya di soal, Bu. 
P1 058 : Mengapa itu kamu pilih sebagai langkah pertama? 
AL1058: Biar saya tidak salah apa yang hams dihitung dan yang diketahui di 

soal. 
P1 059 : Ok. Bagaimana cara melaksanakan rencana yang telah kamu susun 

untuk menyelesaikan soal ini? 
AL1059: Saya hitung dulu berapa dikali 2 hasilnya 30, berarti didapat bilangan 

pertama. Terus, hasilnya itu ditambah berapa jumlahnya 96. Kalau 
dapat, berarti itu bilangan kedua. 

P1060 : Apakah kamu siap kalau saya persilahkan sekarang untuk 
menyelesaikan soal ini? 

ALI060: Siap, Bu. Ditulis di sini, Bu? (Subjek menunjuk lembar jawab yang 
sedari tadi berada di bawah lembar soal) 

P1061 : Iya. 
AL1061 : (Subjek mulai menuliskan sesuatu di lembar soa/ dengan sesekali 

melihat ke soa/. Selama menu/is, subjek berbisik tidak begitu jelas. 
Sepertinya subjek menyebutkan kepada dirinya sendiri apa yang akan 
ditulis. Sesekeli subjek menggunakan pulpennya sebagai penunjuk 
untuk menunjuk kalimat di soal. Sekitar 12 menit subjek melakukan 
aktifitas menghitung dan menuliskan selesaian soal) Sudah, Bu. 

P1 062 : Bisakah kamu sebutkan apa saja yang kamu tulis di lembar jawab? 
AL1062: Diketahui: Dua kali bilangan pertama = 30. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua = 96. Ditanya: Carilah 
kdua bilangan tersebut. Jawb: 15 x 2 = 30. 15 + 81 = 96. Jadi, kedua 
bilangan tersebut adalah bilangan asli, yaitu 15 dan 81. (Subjek 
membaca tulisannya di /em bar jawab) 

P1 063 : Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang kamu 
susun? 

AL1063: Sudah, Bu. Kan saya mencari bilangan pertama kemudian bilangan 
kedua. Jadi, sudah sesuai dengan rencana. 
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PI064 : Apakah basil yang kamu peroleb tersebut sudab benar? 
ALI 064 : Iya, Bu. Sudah benar. 
PI065 : Apakah tidak ada kesalah perbitungan pada saat kamu menghitung 

bilangan pertama maupun bilangan kedua? 
ALI 065 : Tidak, Bu. Tadi saya sudah berhati-hati menghitungnya. Ada juga yang 

tadi saya tidak yakin hitungannya, tapi setelah saya ulangi, temyata 
basilnya sama. Jadi, saya yakin bitungan saya benar. 

PI 066 : Ob, begitu. Apakah kamu tadi mengecek kesesuaian apa yang kamu 
lakukan dengan rencana yang kamu susun? 

ALI 066 : Iya, Bu. 
PI 067 : Apa yang kamu lakukan untuk mengeceknya? 
ALI 067 : Saya libat basilnya. Kan saya sudah dapat bilangan pertama. Terus, saya 

juga dapat bilangan kedua. Berarti sudah sesuai dengan rencana. 
PI 068 : Ob, begitu. Apakah setelah mendapatkan basil dari hitungan yang kamu 

lakukan, kamu langsung yakin bahwa jawabanmu sudah benar? 
ALI 068 : Tidak, Bu. 
PI069 : Bagaimana cara kamu mengecekjawabanmu sudah benar atau belum? 
ALI 069 : Caranya, dihitung ulang, Bu. Bisa juga dikali ulang. Kalau basilnya pas, 

berarti benar jawabannya. 
PI 070 : Adakah basil lain yang juga mempakan jawaban soal ini selain basil 

yang kamu peroleb? 
ALI 070 : Tidak ada, Bu. 
PI07I : Bagaimana kamu yakin bahwa tidak ada jawaban lain selain 

jawabanmu? 
ALI07I : Kan ini bilangan asli. Jadi kalau saya sudah dapat dua bilangan asli 

yang berbeda, berarti tidak ada lagi jawaban lainnya, Bu. 
PI072 : Ok. Kamu sudah dapatkan bilangan pertama I5 dan bilangan kedua 81. 

Apakah kamu benar-benar yakin bahwa jawabanmu itu sudah benar 
sesuai dengan maksud soal? 

AL1072 : Iya, Bu. 
PI 073 : Coba jelaskan alasanmu mengapa kamu yakin? 
AL1073 : Karena, 15 dan 81 adalah bilangan asli. Terus, kalau dihitlmg ulang, 15 

x 2 = 30 dan 15 + 81 = 96. Semuanyapas. Jadi, sudah benar. 
P1074 : Apakah kamu tadi juga melakukan pengecekan terhadap hasil yang 

kamu peroleh? 
ALI074: Iya, Bu. 
P1075 : Bagaimana kamu mengecek apakahjawabanmu benar atau salah? 
ALI075: Tadi saya kalikan ulang. 15 x 2 = 30, pas. Terus, saya juga jumlahkan 

I5 + 81 = 96, Pas juga. 
PI076 : Apakah sejauh ini kamu sudah memahami soal ini dengan baik? 
ALI076: Sudah, Bu. Saya sudah paham soal ini. 
PI077 : Sudah yakin bahwa pemahamanmu benar? 
AL1077: hehe (Subjek tersenyum kecil) Yakin. Tapi kalau boleb saya akan baca 

lagi soalnya, Bu. Siapa tabu ada yang salah. 
P1 078 : Ok. Silahkan. 
AL1078: (Subjek kembali membaca soal dengan mulut komat kamit tanpa 

bersuara. Tidak lama subjek membaca soal, subjek sudah mengakhiri 
kegiatannya)Sudah, Bu. 
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P1079 : Bagaimana? Apakah ada pemaharnan barn tentang soal ini? 
ALI 079 : Tidak, Bu. Sarna dengan yang tadi. 
P1080 : Ok. Kalau begitu apakah karnu yakin bahwa jawaban yang karnu 

peroleh tadi adalahjawaban yang benar? 
AL1080: lya, Bu. 
P1081 : Baiklah. Kalau begitu, saya akhiri wawancara kita pada hari ini. Terima 

kasih atas kerjasarnanya. 
AL1081: Sarna-sarna, Bu. 
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Lampiran E.6: Transkrip Wawancara Subjek AL dalam Memecahkan 

Masalah2 

P200 1 : Apa kabar, mas A.? 
AL2001 : Baik, Bu. 
P2002 : Ok. Hari ini saya sudah menyiapkan satu soal untuk kamu ketjakan. 

Kalau kamu rnendapat soal, apa yang pertama kali kamu lakukan untuk 
rnernahami soal itu? 

AL2002 : Mernbaca soal itu, Bu. 
P2003 : Apakah denganmembacakamu bisamemahami soal dengan baik? 
AL2003 : Kadang iya, Bu. Tapi kalau soalnya sulit, bisanya saya minta bantuan 

ternan. 
P2004 : Maksudnya rnenyontek ternan? 
AL2004 : Bukan, Bu. Bisanya saya bertanya ke ternan apa rnaksud soalnya. Kalau 

ternan juga tidak ada yang rnengerti, saya tanya ke gum. 
P2005 : Oh, begitu. lni soal yang saya rnaksudkan. (Peneliti memberikan lembar 

soal kepada subjek). Apakah kamu ingin langsung rnembaca soal ini? 
AL2005 : Iya, Bu. 
P2006 : Silahkan kalau begitu. 
AL2006 : (Subjek mulai membaca soal dengan berbisik kepada dirinya. Suara 

yang dike/uarkan Jidak begitu je/as, tetapi tampak bahwa subjek 
mengajak berbicara dirinya sendiri. Mulutnya selalu bergerak 
sepanjang kalimat yang dibacanya. Subjek sesekali menengok ke luar 
ruangan ketika mendengar suara orang bercakap atau ketika terdengar 
langkah kaki. Aktifitas membaca ini dilakukan subjek cukup lama). 
Seperti soal yang waktu itu ya, Bu? 

P2007 : lya. Tapi tidak sama persis. Apa yang rnernbuat kamu ingat bahwa soal 
ini rnirip dengan yang waktu itu? 

AL2007 : Saya tidak begitu ingat, Bu. Tapi sepertinya saya pernah rnernbaca soal 
ini. Pas saya ingat-ingat seperti soal yang waktu itu. 

P2008 : Oh, begitu. Apakah keselumhan kalimat soal waktu itu kamu rnasih 
mengingatnya? 

AL2008: Tidak, Bu. Yang saya ingat hanya bilangan asli. Tems sumh rnencari 
dua bilangan. Itu saja. 

P2009 : Oh, begitu. Mernang soal ini setipe dengan soal yang waktu itu. Apakah 
kamu sudah paham soal ini? 

AL2009 : Sebagian paharn, Bu. Tapi ada yang belum dimengerti. 
P2010 : Ok. Kalau rnasih ada yang belum dimengerti, apa yang akan kamu 

lakukan? 
AL2010: Bisanya saya rnernbaca soallagi, Bu. 
P2011 : Apakah sekarang kamu perlu rnembaca soallagi? 
AL2011 : Iya, Bu. 
P2012 : Ok_ Silahkan.. 
AL2012: (Subjek kembali membaca soal dengan seksama. Kali ini tampak subjek 

hanya membaca bagian-bagian tertentu dari soal. Selama membaca, 
subjek berbisik pada dirinya sendiri dengan suara yang tidak jelas dan 
bibir bergerak-gerak. Sepertinya subjek ingin menekankan pemahaman 
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pada kalimat tertentu di soal. lni terlihat dari ujung pulpen yang 
diarahkan hanya kebagian itu-itu saja sambil diketuk-ketukkan ke 
lembar soa/. Subjek membaca soal hampir sama lamanya dengan 
waktu membaca soal pertama kali). Sudah, Bu. 

P2013 ; Maksudnya, sudah paham? 
AL2013 :hebe (Subjek tersenyum kecil) Tnsya Allah. 
P20 14 : Baiklah. Setelah kamu membaca soal ini, apakah ada konsep tertentu 

yang kamu perlukan untuk menyelesaikan soal ini? 
AL2014: Ada, Bu. Penjumlahan dan perkalian. 
P2015 : Mengapa penjumlahan dan perkalian kamu perlukan tmtuk 

menyelesaikan soal ini? 
AL20 15 : Karena di sini ( di soal) ada kata-kata dijumlahkan dan kali, Bu. 
P2016 : Bisakah kamu menjelaskannya lebih rinci? 
AL2016: Bisa, Bu. Ini kan "bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 

bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 7 4" dan "tiga kali 
bilangan pertama adalah 30". (Subjekmembaca bagian dari soal sambil 
menunjuk soal menggunakan ujung pulpennya ). Berarti kan ada kata 
dijumlahkan dan kali, maka yang digunakan adalah penjumlahan dan 
perkalian. 

P2017 : Oh, begitu. Apakah ada konsep lain yang juga diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini? 

Al2017: Tidakada, Bu. 
P2018 : Apakah kamu yakin? 
AL2018: Iya, Bu. 
P2019 : Pada saat kamu membaca soal ini, apakah ada bagian yang kamu 

cermati? 
AL20 19 : Ada, Bu. Bagian yang sulit. 
P2020 : Bagian yang sulit itu yang mana? 
AL2020 : Yang ini, Bu. "Bilangan pertama dijumlahkan dengan kaudrat bilangan 

kedua, maka menghasilkan bilangan 74". (Subjek membaca kalimat di 
soal dengan menggunakan ujung pulpennya sebagai penunjuk) 

P2021 : Apakah ada bagian lain yang juga kamu cermati? 
AL2021 : Ada, BIL Tiga ka1i bilangan pertama adalah 30. (Kembali subjek 

membaca kalimat tertentu di soal dan menunjuknya dengan 
menggunakan ujung pulpen ). 

P2022 : Ok. Ada lagi? 
AL2022 : Tidak, Bu. 
P2023 : Mengapa bagian yang kamu sebutkan itu kamu cermati? 
AL2023: Tadi saya tidak langsung mengerti bagian itu, Bu. Setelah saya ufang-

ulang membaca dan memikirkannya, saya sudah mengerti. 
P2024 : Berarti bagian yang langsung dimengerti tidak dicermati? 
AL2024 : Dicermati juga, Bu. Tapi tidak terlalu. 
P2025 : Apakah ada alasan lain mengapa bagian itu kamu cermati? 
AL2025 ; Em ... (Subjek Jampak berpikir sebelum menjawab ). Selain bagian itu 

saya tidak langsung mengerti, saya juga merasa kalau bagian itu penting 
untuk dimengerti, Bu. 

P2026 : Mengapa penting untuk dimengerti? 
AL2026 : Karena ada angka-angkanya, Bu. 
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P2027 : Bisa lebih rinci? 
AL2027 : Karena ada angka-angka yang disebut di kalimat itu. Jadi, saya pikir itu 

pasti penting untuk dimengerti. 
P2028 : Oh, begitu. Sejauh ini kamu sudah membaca soal, memikirkan konsep 

apa yang akan digunakan, dan juga menentukan bagian-bagian yang 
dicermati. Apakah dengan begitu kamu sudah memahami soal ini? 

AL2028 : Insya Allah sudah, Bu. 
P2029 : Apakah diantara langkah-langkah tersebut ada yang perlu kamu ulang? 
AL2029 : Tidak, Bu. Sudah cukup. 
P2030 : Jika kamu perhatikan kembali soal tersebut, apakah hanya konsep 

penjnrolahan dan perkalian yang akan digunakan untuk menyelesaikan 
soal ini? 

AL2030 : Iya, Bu. 
P2031 : Bisa diberikan alasannya? 
AL2031 : Yang jelas, di soal itu tidak ada kata-kata selain dijumlahkan dan kali. 

Maka yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini hanya penjumlahan 
dan perkalian. (ekspresi wajah subjek menunjukkan keyakinan yang 
besar. sepertinya subjek memang benar-benar yakin dengan apa yang 
diungkapkannya ). 

P2032 : Oh, begitu. Jadi dengan begitu, menumt kamu tidak ada konsep lain ya 
yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

AL2032: BetuL BtL Tidakada yang lain. 
P2033 : Ok. Saat kamu membaca soal ini tadi, apakah kamu mendapatkan 

informasi penting yang perlu diingat? 
AL2033 : Iya, Bu. 
P2034 : Bisa kamu sebutkan? 
AL2034 : lni, Bu. "Tiga ka1i bilangan pertama adalah 30" dan "Bilangan pertama 

dijumlabkan dengan kaudrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 74". (Subjek menyebutkan sebagian kalimat yang ada di soal 
sambil menunjuk kalimat tersebut menggunakan ujung pulpennya) 

P2035 : Apa alasanmu mengatakan bahwa itu penting? 
AL2035: Karena ada angka-angkanya, Bu. Biasanya, kalau soal matematika, 

yang ada angkanya itn penting untuk di~ Bu. 
P2036 : Hehe Begitu ya ... 
AL2036 : Iya, Bu. Hehe ... (Subjek tersenyum) 
P2037 : Jadi, selain yang kamu sebutkan itu, apakah ada informasi lain yang 

juga penting untuk kamu ingat? 
AL2037 : Tidak ada, Bu. 
P2038 : Apakah kamu sudah yakin? 
AL2038 : Em ... (Subjek sepertinya ragu-ragu untuk menjawab ). 
P2039 : Apakah kamu perlu mencermati kembali soal ini? 
AL2039 : Tidak, Bu. Tidak ada yang penting lagi selain yang tadi saya katakan. 
P2040 : Ok. Sejauh ini, jika kamu saya minta mengungkapkan soal ini dengan 

babasa kamu ~ apakah kamu bisa? 
AL2040 : Bisa, Bu. 
P2041 : Silahkan. 
AL2041 : Terdapat dua bilangan asli yang berbeda. Tiga kali bilangan pertama 

adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
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P2055 : Ok. Setelah kamu memahami soal ini, apakah kamu juga memikirkan 
bagaimana langkah untuk menyelesaikannya? 

AL2055 : Iya, Bu. 
P2056 : Bisakah kamu menceritakan langkah-langkah yang akan kamu ambil 

untuk menyelesaikan soal ini? 
AL2056 : Bisa, Bu. Pertama saya akan mencari bilangan pertama. Kemudian, saya 

akan menggunakan bilangan pertama itu untuk mencari bilangan kedua. 
P2057 : Jelasnya, bagaimana kamu menentukan bilangan pertama dan 

keduanya? 
AL2057: kan bilangan pertama dikali tiga hasilnya 30, berarti saya dapat 

menghitnng bilanganpertama itu. Terus, untuk mencari bilangan kedua, 
saya tinggal mencari bilangan yang ditambah dengan bilangan pertama 
hasilnya 7 4. 

P2058 : Oh, begitu. Berapa lama waktu yang kamu perlukan tmtuk melakukan 
itu? 

AL2058 : 10 menit, Bu. 
P2059 : Mengapa I 0 menit? 
AL2059 : Karena untuk mencari bilangan pertama, saya mungkin perlu 5 menit. 

Tents, bilangan kedua juga 5 menit. 
P2060 : Ok. Selain langkah yang kamu sebutkan tadi, apakah kamu juga 

memikirkan cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 
Al2060: Tidak, Bu. Saya tidak m.emikirkan cara lain selain itu. 
P2061 : Kamu tadi menyebutkan bahwa kamu akan mencari bilangan pertama 

kemudian menggunakannya untuk menentukan bilangan kedua. Apakah 
langkah tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal ini dengan 
baik? -

AL2061 : Iya, Bu. 
P2062 : Bisa kamu jelaskan? 
AL2062 : Bisa, Bu. Kan kalau sudah didapat bilangan pertama, untuk mencari 

bilangan kedua mudah, Bu. Tents, kalau bilangan pertama dan kedua 
sudah dapat, berarti kan sudah selesai soal ini. hehe (Subjek tersenyum) 

P2063 : Apakah 10 menit memang waktu yang cukup untuk melakukannya? 
AL2063 : Iy.a., Bu. 
P2064 : Apakah kamu juga mempertimbangkan jika yang ditentukan adalah 

bilangan kedua terlebih dahulu? 
AL2064 : lya, Bu. Tapi itu sulit. Lama mengerjakannya. 
P2065 : Tapi, apakah kamu memikirkanjuga langkah-langkahnya? 
AL2065 : Tidak, Bu. Karena saya pikir itu sulit, makanya saya tidak memikirkan 

langkahnya. 
P2066 : Jadi, menurutmu langkah yang paling tepat adalah mencari bilangan 

pertama kemudian menggunakannya untuk mencari bilangan kedua, 
begitu? 

AL2066 : Betul, Bu. 
P2067 : Baiklah. Apakah kamu sudah mem.eriksa apakah langkah yang kamu 

tentukan itu sesuai dengan soal ini? 
AL2067 : Sudah, Bu. 
P2068 : Bisa kamu jelaskan secara rinci? 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



kedua, mal<a menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua bilangan 
tersebut. (Subjek membaca soal dengan lengkap) 

P2042 : Jika kamu saya minta menjelaskan kepada saya tentang soal ini, apakah 
kamu bisa? 

AL2042 : Bisa, Bu. 
P2043 : Silahkan. 
AL2043: Terdapat dua bilangan asli yang berbeda. Tiga kali bilangan pertama 

adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua bilangan 
tersebut. (Subjek kembali membaca kalimat yang ada di soal) 

P2044 : Ok. Selanjutnya, apa y&Ig kamu pahami dati soal tersebut? 
AL2044: Ada dua bilangan. yang pertama dikali tiga hasilnya 30. kalau yang 

pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua hasilnya 74. 
(Subjek berhenti berbicara, tetapi raul mukanya masih menunjukkan 
ekspresi akan melanjutkan untuk menyebut kalimat lanjutannya) 

P2045 : Apakah ada yang lain? 
AL2045 : Ada, Bu. Disuruh mencari kedua bilangan itu. 
P2046 : Oh, begitu. Sudah? Tidak ada yang lain lagi? 
AL2046 : Tidak, Bu. 
P2047 : Apakah kamu tadi mengecek kesesuaian yang kamu pahami itu dengan 

soal ini? 
AL2047 : Iya, Bu. 
P2048 : Bagaimana kamu melakukan pengecekan tersebut? 
AL2048 : Kan kalau dibaca di soal, memang seperti itu, Bu. 
P2049 : Maksudnya? 
AL2049: Di soal ini ditulis, "Terdapat dua bilangan asli berbeda. Tiga kali 

bilangan pertama adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua 
bilangan tersebut!". 

P2050 : Terns, yang kamu maksudkan bagaimana? 
AL2050 : Berarti yang tadi yang saya sebutkan itu sudah benar, Bu. Sarna dengan 

soal, maksudnya. hebe (Subjek tersenyum sambil memainkan pulpen 
yang ada di tangannya). 

P2051 : Oh, begitu. Selanjutnya, kamu tadi menyebutkan bahwa untuk 
menyelesaikan soal ini, kamu perlu mengetahui konsep penjumlahan 
dan perkalian, apakah kamu juga memerisa bahwa kedua konsep itu 
memang sesuai dengan soal ini? 

AL2051: Iya, Bu. 
P2052 : Bisa kamu ceritakan bagaimana kamu mengeceknya? 
AL2052 : Kan di soal ini hanya disebutkan kata-kata penjumlahan dan kali. 

Berarti memang saya harus tabu perkalian dan penjumlahan untuk 
menyelesaikannya, Bu. 

P2053 : Oh, begitu. Apakah kamu juga memeriksa apakah ada earn lain untuk 
memabami soal ini? 

AL2053 : Tidak, Bu. 
P2054 : Mengapa begitu? 
AL2054 : Saya tidak memikirkan cara lain,Bu. Kan earn yang saya lakukan sudah 

benar. hebe (Subjek tersenyum) 
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AL2068 : Kan di soal ini sudah disebutkan "tiga kali bilangan pertama adalah 30", 
berarti dapat dihitung bilangan pertama. Bilangan kedua juga dapat 
dihittmg dengan mencari bilangan yang ditambah dengan bilangan 
pertama hasilnya 7 4. 

P2069 : Jadi? 
AL2069: Jadi, langkah saya sudah sesuai dengan soal ini. 
P2070 : Dengan waktt1 10 menit, kamu sudah yakin dapat melakukan langkah

langkah tersebut? 
AL2070: Insya Allah, Bu. hebe (Subjek tersenyum) 
P2071 : Apakah kamu sudah mengecek bahwa 10 menit cukup untuk 

menyelesaikan soal ini? 
AL2071 : Sudah, Bu. 
P2072 : Bagaimana cara mengeceknya? 
AL2072 : Untuk mencari bilangan pertama paling lama 5 menit bisa, Bu. Terus, 

untuk mencari bilangan kedua, 5 menit juga. Jadi, total! 0 menit. 
P2073 : Oh, begitu. Selanjutnya, apa yang pertama kali kamu lakukan dalam 

rangka melaksanakan langkah-Iangkah yang kamu sebutkan tadi? 
AL2073 : Pertama, saya akan menulis di lembar jawab, Bu. 
P2074 : Apa yang kamu tulis? 
AL2074: Pertama yang ditulis adalah yang diketahui dan yang ditanyakan di soal. 
P2075 : Mengapa itu kamu pilih sebagai langkah pertama? 
AU075 : Kan kalau sudah ditulis yang diketahu:i dan yang ditanya nanti gampang 

menjawabnya, Bu. 
P2076 : Maksudnya? 
AL2076: Maksudnya, kalau sudah ditulis yang diketahui dan yang ditanya, 

berarti angka-angka yang ada di soal sudah ditulis. Jadi, pas 
mengeijakan tidak salah. 

P2077 : Oh, begitu. Selanjutnya, bagaimana cara melaksanakan langkah-
langkah yang sudah kamu sebutkan tadi? 

AL2077 : Yang mencari bilangan pertama dan kedua, ya Bu? 
P2078 : Iya. 
AL2078: Caranya, dihitung dulu bilangan pertama terns dicari juga bilangan 

kedua. 
P2079 : Dapatkah kamu menjelaskan lebih rinci? 
AL2079: Dihittmg dulu berapa kali tiga hasilnya 30. Setelah itu, hasilnya 

ditambah berapa dapat 74. Sudah, dengan begitu saya sudah dapat 
bilangan pertama dan bilangan kedua. 

P2080 : Ok. Sekarang, silahkan kamu tulis penyelesaian soal ini di lembar 
jawab. 

AL2080 : (Subjek /angsung mengambil pulpen yang tergeletak di atas meja. 
Tangan kirinya mengangkat lembar soal. Sambi! membaca dengan 
suara firth tetapi cukup terdengar, subjek membaca bagian soa/ 
kemudian menyalinnya di lembar jawab ). Sudah, Bu. (Dalam waktu 
kurang lebih 10 menit, subjek telah meletakkan kembali pulpennya di 
atasmeja). 

P2081 : Ok. Bisa kamu ceritakan apa yang kamu tulis di lembar jawab? 
AL2081 : Diketahui tiga kali bilangan pertama = 30. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua = 74. Ditanya carilah 
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kedua bilangan tersebut. Jawab: 10 x 3 = 30. 10 + 64 = 74. Jadi, kedua 
bilangan asli tersebut adalah 10 dan 64. (Subjek membaca setiap 
kalimat yang ditulisnya di /em bar jawab) 

P2082 : Apakah yang kamu tuliskan itu sudah sesuai dengan langkah yang kamu 
sebutkan tadi? 

AL2082 : 1ya, Bu. 
P2083 : Apa yang membuat kamu yakin bahwa itu sudah sesuai dengan langkah 

yang tadi kamu sebutkan? 
AL2083 : Kan ini sudah mencari bilangan pertama. Setelah dapat, barn dicari 

bilangan kedua. 
P2084 : Oh, begitu. Apakah selama kamu mengerjakan 1adi, kamu menemukan 

ada kesalahan perhitunganyang kamu lakukan? 
AL2084 : Bagaimana, Bu? (Subjek belum paham maksud pertanyaan peneliti) 
P2085 : Kan tadi kamu melakukan perhitungan untuk mencari bilangan pertama 

maupun bilangan kedua. Apakah kamu tadi menemukan ada salah 
hitung yang kemudian kamu perbaiki? 

AL2085 : Tidak, Bu. Tadi saya menghitungnya hati-hati. Jadi, tidak ada yang 
salah hitung. 

P2086 : Oh, begitu. Apakah yang kamu kerjakan itu sudah sesuai dengan soal 
ini? 

AL2086 : Iya, Bu. 
P2087 : Bagaimana kamn bisa mengatakan demikian? 
AL2087 : Kalau dibaca soalnya, kan yang harus dicari adalah bilangan pertama 

dan bilangan kedua. Kalau sudah diperoleh bilangan pertama dan 
kedua, berarti sesuai dengan soal. 

P2088 : Ok. Setelah kamu tadi menghitung dan mendapatkan bilangan pertama 
dan kedua, apakah kamu melakukan pemeriksaan apakah jawabanmu 
benar ataukah salah? 

AL2088 : Iya, Bu. 
P2089 : Bagaimana cara kamu mengecek kebenaran jawaban yang kamu 

peroleh? 
AL2089 : Saya hitung u1ang, Bu. 10 x 3 = 30, pas. Terns, 10 + 64 = 74, pas juga. 
P2090 : 0~ begitu. Apakah dengan cara itu kamn mendapatkan keyakinan 

tentangjawaban yang kamu peroleh? 
AL2090 : Iya, Bu. Kalau pas semua, berarti jawaban saya benar. hebe (Subjek 

tersenyum. Raut wajahnya menunjukkan bahwa subjek merasa yakin 
dengan jawabannya ). 

P2091 : Ok. Apakah kamu tadi juga memeriksa apakah yang kamu kerjakan 
sesuai dengan soal ini? 

AL2091 : lya, Bu. 
P2092 : Bisa kamu ceritakan bagaimana kamu melakukannya? 
AL2092 : Yang saya tulis di bagian diketahui kan sudah sama dengan soal ini. 

Yang ditanyakan juga sudah sesuai dengan soal. Jadi, pas say a mencari 
bilangan pertama, 10 x 3 = 3(} dan 10 + 64 = 7 4~ itu sudah sesuai 
dengan soal. 

P2093 : Apakah dengan begitu kamu sudah yakin bahwa jawaban yang kamu 
peroleh adalah benar? 

AL2093 : Iya, Bu. 
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P2094 : Apa alasannya? 
AL2094 : Ya karena kalau dihitung lagi, hasilnya sudah pas, Bu. 
P2095 : Oh, begitu. Apakah selain jawaban yang kamu peroleh itu, ada jawaban 

lain yang juga benar? 
AL2095 : Tidak ada, Bu. 
P2096 : Kok kamu tahu? Apakah kamu tadi mencobajugabilangan yang lain? 
AL2096 : Iya, Bu. Saya hi tung juga. Tapi tidak ada yang pas hitungannya selain 

10 dan 64 (Maksud subjek adalah bilangan pertama dan bilangan 
kedua yang diperolehnya ). 

P2097 : Oh, begitu. Apakah sejauh ini kamu sudah yakin dengan apa yang kamu 
peroleh? 

AL2097 : Sudah, Bu. 
P2098 : Apakah kamu merasa perlu untuk membaca kembali soal dalam rangka 

memastikan peketjaanmu? 
AL2098 : Tidak, Bu. 
P2099 : Ok. Dengan demikian, saya rasa cukup wawancara kita hari ini. Terima 

kasih atas kesediaannya melakukan wawancara ini, mas Alan. 
AL2099 : Sarna-sarna, Bu. 
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Lampiran E.7: Transkrip Wawancara Subjek AP dalam Memecahkan Masalah 

1 

Pl001 : Silahkan disebutkan nama dan kelasnya terlebih dahulu. 
AP1001 :Nama RJ, kelas 8D. 
P 1002 : Panggilannya siapa, mbak? 
AP1002 : R.., Bu. 
P1003 : Ok. Saya telah menyiapkan satu soal untuk kamu selesaikan. Jika kamu 

menerima suatu soal, apa yang pertama kali kamu lakukan agar kamu 
memahaminya? 

AP1003: Membaca soalnya, Bu. 
P1004 : Apakah dengan membaca kamu pasti dapat memahami soal itu? 
AP1004: Tidak selalu, Bu. Tetapi, dengan membaca soal berarti saya bisa tahu isi 

soalnya, Bu. 
Pl005 : Baiklah kalau begitu. Ini adalah lembar soal yang saya maksudkan. 

(Peneliti menyodorkan kertas lembar soal kepada subjek). 
AP1005 : Ini dijawab ya, Bu? 
Pl006 : Dipahami dulu, nanti baru dijawab. 
AP1006: Oh ... (Subjek membaca soal dengan suara lirih). Kok tidak ngerti ya .... 

(Subjek membaca soal berulang kali dengan suara lirih. Cukup lama 
subjek membaca soal. Berulang-ulang dia mengamati kalimat-kalimat 
tertentu di soal sambil bersuara lirih. Sepertinya subjek kesulitan 
memahami bagian kalimat tersebut). Sudah, Bu. 

P1007 : Ok. Apakah tadi kamu langsung paham? 
AP1007: Tidak, Bu. Ada yang tidak saya mengerti. 
P1008 : Terns, apa yang kamu lakukan? 
AP 1008 : Saya mengulang membaca soalnya, Bu. Sampai mengerti. 
Pl009 : Apakah sekarang kamu sudah paham soal ini? 
AP1009: Sudah, Bu. 
P1010 : Dapatkan kamu menceritakan kembali soal ini? 
APIOIO: Iya, Bu. Dua kali bilangan pertama 30. Kalau bilangan pertama 

ditambahkan dengan kuadrat bilangan kedua hasilnya adalah 96. 
P1011 : Terus, apa yang ditanyakan di soal itu? 
AP 1011 : Bilangannya, Bu. 
P1012 :Ada berapa bilangan yang harus dicari? 
AP1012: Dua, Bu. Bilangan pertama dan bilangan kedua. 
P1013 : Oh, begitu. Setelah kamu membaca soal ini dan kamu paham, apakah kamu 

memerlukan konsep tertentu untuk menyelesaikannya? 
AP1013: Maksudnya, Bu? (Subjek bertanya sambil mengemyitkan dahi. Sepertinya 

subjek tida memahami kalimat peneliti) 
P1014 : Kamu sudah membaca dan memahami soal ini. Untuk menyelesaikannya, 

apakah ada konsep tertentu yang diperlukan? 
AP1014: Iya, Bu. Ada. 
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P1015 : Konsep apa saja itu? 
AP1015: Pembagian, penjumlahan, dan kuadrat, Bu. 
P1016 : Mengapa konsep-konsep itu diperlukan untuk menyelesaikan soal ini? 
AP 1016 : Y a kalau tidak tahu pembagian, penjumlahan, dan kuadrat pasti sulit 

mengerjakan soal ini, Bu. 
Pl017 : Oh, begitu. Apa alasanmu mengatakan bahwa konsep pembagian, 

penjumlahan dan kuadrat adalah konsep-konsep yang diperlukan untuk 
menyelesaikan soal ini? 

AP1017: Ini kan ada "Dua kali bilangan pertama adalah 30". Jadi, untuk dapat 
bilangan pertama hams dibagi. Terns, "Bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua hasilnya 96", berarti untuk dapat bilangan 
kedua hams menjumlahkan dan melakukan kuadrat, Bu. 

Pl018 : Apakah selain konsep-konsep itu, kamu masih memerlukan konsep lain 
untuk menyelesaikan soal ini dengan baik? 

AP1018: Em ... (Subjek terdiam. Kembali dia membaca soal sambil bersuara lirih. 
Tidak lama subjek mengakhiri kegiatannya)Tidak ada lagi, Bu. Cukup tiga 
itu. 

P1019 : Ok. Apakah kamu sudah yakin bahwa ketiga konsep tersebut sesuai untuk 
menyelesaikan soal ini? 

AP1019: Iya, Bu. 
P1020 : Bagaimana kamu bisa yakin? 
AP 1020 : Kalau dilihat di soal, kan memang untuk mencari bilangan pertama harus 

ada pembagian. Terns, untuk bilangan kedua harus dijumlahkan dan 
dilakukan kuadrat, Bu. 

P1021 : Oh, begitu. Saya perhatikan kamu tadi ketika membaca soal, ada bagian 
yang kamu baca lebih seksama dibanding bagian yang lain. Mengapa 
demikian? 

AP1021 : Tadi pas saya membaca soal ini, saya tidak mengerti maksudnya ini, Bu 
(Subjek menunjuk kalimat "Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96"). Jadi, saya 
membacanya berkali-kali sambil saya pikirkan maksudnya, Bu. 

Pl022 : Apakah hanya bagian itu yang kamu cermati? 
AP 1022 : Tidak, Bu. Ada yang lain. 
P1023 :Yang manakah itu? 
AP1023 : Ini, Bu. Dua kali bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua bilangan 

terse but. 
P1024 : Mengapa bagian itu kamu cermati? 
AP1024: Ini adalah yang diketahui untuk mencari bilangan pertama, Bu. 
P1025 : Oh, begitu. Kamu tadi sudah membaca soal untuk memahami soal ini. 

Selain itu apa yang kamu lakukan untuk memahami soal ini? 
AP 1025 : Tadi, say a juga memikirkan mana yang diketahui dan apa yang ditanyakan, 

Bu. 
P1026 :Terns, apa yang diketahui dan ditanyakan di soal ini? 
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AP1026: Diketahui ada dua bilangan asli. Dua kali bilangan pertama adalah 30. 
Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua adalah 96. 
Ditanyakan bilangan pertama dan bilangan kedua. 

P1027 : Selain kamu memikirkan mana yang diketahui dan yang ditanyakan di soal 
ini, apa lagi yang kamu lakukan untuk memahami soal ini? 

AP1027: Em... (Subjek terdiam sejenak sambil mengingat apa yang telah 
dilakukannya) Memikirkan pakai apa menghitungnya, Bu. 

P1028 :Maksudnya? 
AP1028: Saya memikirkan apakah pakai perkalian, pembagian, penjumlahan dan 

yang lain. 
P 1029 : Hasilnya? 
AP 1029 : Saya harus melakukan pembagian, penjumlahan, dan kuadrat, Bu. 
P1030 : Ok. Berarti sejauh ini, kamu sudah benar-benar paham dengan soal ini, 

apakah begitu? 
AP1030: Iya, Bu. 
P1031 : Adakah informasi penting yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal 

ini? 
AP1031 : Ada, Bu. Ada dua bilangan asli yang berbeda. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 
96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua bilangan tersebut. 

P1032 : Apakah keseluruhan yang kamu katakan itu penting untuk kamu ingat pada 
saat kamu menyelesaikan soal ini? 

AP1032: Tidak harus ingat semuanya, Bu. Yang penting saya harus ingat kalau yang 
dicari dua bilangan asli. Terns, dua kali bilangan pertama 30. Kalau 
bilangan pertama ditambah kuadrat bilangan kedua adalah 96. Jadi, yang 
paling penting adalah angka-angkanya harus saya ingat, Bu. 

P1033 : Oh, begitu. Apakah semua yang kamu sebutkan itu sudah keseluruhan 
informasi penting di soal ini? 

AP1033 : Iya, Bu. Itu sudah semuanya. Tidak ada lagi. 
P1034 : Ok. Sejauh ini, bagaimana kamu mengecek bahwa apa yang kamu pahami 

itu memang sudah sesuai dengan soal ini? 
AP1034: Saya cocokkan dengan soal, Bu. 
P1035 : Bisa lebih rinci? 
AP1035: Saya cocokkan dengan soalnya. Kalau saya ingatnya dua bilangan itu 

adalah bilangan asli, maka saya cocokkan di soal, apakah memang benar 
keduanya bilangan asli. Untuk yang lain juga begitu, Bu. 

P1036 : Tentang konsep yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal ini, 
tadi kamu katakan adalah pembagian, penjumlahan, dan kuadrat. 
Bagaimana kamu mengecek bahwa itu adalah benar konsep yang 
diperlukan untuk menyelesaikan soal ini? 

AP1036: Saya cocokkan juga dengan soalnya, Bu. Kan kalau dua kali bilangan 
pertama adalah 30, maka bilangan pertama dapat dihitung dengan 30 dibagi 
2. Terus, untuk bilangan kedua, harus dijumlahkan dan dilakukan kuadrat, 
Bu. 
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P1037 : Ok. Apakah selain cara yang telah kamu tempuh, kamu memikirkan cara 
lain? 

AP1037: Tidak, Bu. Hanya ini cara yang saya bisa. 
P1038 : Setelah kamu memahami soal ini dengan baik, bagaimana alur 

penyelesaian yang akan kamu tempuh? 
AP1038: Maksudnya langkah-langkahnya ya, Bu? 
P1039 : Iya. 
AP1039: Pertama, dicari bilangan pertama dengan cara 30 dibagi 2. Terns, dihitung 

bilangan pertama ditambah berapa hasilnya 96. Kalau sudah dapat, dicari 
hasilnya itu berapa kuadrat. Kalau dapat, berarti itu bilangan kedua. 

P 1040 : Apakah rencana alur yang kamu susun terse but dapat digunakan untuk 
menyelesaikan soal ini dengan baik? 

AP1040: Iya, Bu. Kan dengan begitu didapat bilangan pertama dan kedua. 
P1041 : Bagaimana kamu mengecek apakah alur yang kamu susun itu sudah sesuai 

atau belum dengan soal ini? 
AP1041: Saya lihat yang ditanyakan, Bu. Kalau saya dapat menjawab yang 

ditanyakan di soal ini, berarti saya sudah benar. 
P1042 : Ok. Perlu berapa lama kamu menyelesaikan soal ini? 
AP1042: 10 menit, Bu. 
P 1043 : Mengapa kamu putuskan 10 menit? 
AP1043 : Kan untuk bilangan pertama 3 menit, cukup. Bilangan kedua, 5 menit. 

Sisanya untuk menghitung ulang siapa tabu ada yang salah. Jadi, 10 menit. 
P1044 : Bagaimana kamu mengecek apakah 10 menit itu cukup untuk soal ini? 
AP 1044 : Ini yang lama adalah mencari bilangan kedua. Untuk bilangan pertama bisa 

cepat. Jadi, 10 menit cukup. 
P1045 : Artinya, apakah kamu mengeceknya dengan mencocokkan tingkat 

kerumitannya? 
AP1045: Iya, Bu. Untuk bilangan pertama kan tinggal membagi. Kalau bilangan 

kedua, harus dijumlahkan terus dicari berapa kuadrat. 
P1046 : Oh, begitu. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu akan mencari bilangan 

pertama kemudian bilangan kedua. Apakah tidak bisa kalau bilangan kedua 
terlebih dahulu kemudian bilangan pertama? 

AP 1 046 : Tidak bisa, Bu. Ini yang paling mudah dicari bilangan pertama. 
P1047 : Apakah kamu tadi memikirkan kemungkinan mencari bilangan kedua 

terlebih dahulu kemudian bilangan pertama? 
AP1047: Tidak, Bu. Saya hanya memikirkan kalau caranya adalah mencari bilangan 

pertama kemudian bilangan kedua. 
P1048 : Ok. Jadi, alasanmu memilih mencar bilangan pertama terlebih dahulu 

kemudian bilangan kedua adalah ... 
AP1048: Biar lebir cepat, Bu. Juga lebih mudah. Kalau mencari bilangan kedua dulu, 

itu lama dan sulit, Bu. 
P1049 : Setelah kamu menyusun alur penyelesaian soal ini, apa langkah pertama 

yang kamu lakukan untuk melaksanakannya? 
AP1049: Saya tulis yang diketahui dan yang ditanya, Bu. 
P1050 : Mengapa langkah itu kamu pilih sebagai langkah pertama? 
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AP1050: Biar saya tetap ingat apa yang diketahui dan yang ditanya soal, Bu. 
Pl051 : Selanjutnya bagaimana cara melaksanakan rencana yang sudah kamu 

susun? 
AP 1051 : Dihitung dulu bilangan pertama. setelah dapat, itu digunakan untuk 

mencari bilangan kedua. 
P1052 : Apakah ada cara lain selain itu? 
AP1052: Tidak tahu, Bu. 
P1053 : Ok. Kalau begitu, ini adalah lembar jawab. Silahkan kamu selesaikan soal 

ini. (Peneliti menyodorkan lembar jawab kepada subjek) 
AP1053 : (Subjek menu/is jawaban di lembar jawab sambil berbisik dengan sesekali 

melihat ke soal. Sesekali melihat ke luar ruangan ketika mendengar suara 
orang bercakap. Sepanjang mengerjakan, subjek berbisik-bisik pada 
dirinya sendiri tentang apa yang telah dibaca dan yang akan dituliskan. 
Sesekali subjek berhenti menu/is dan hanya berbisik pada dirinya. Sekitar 
12 menit subjek melakukan aktifitas menyelesaikan soal). Sudah, Bu. 

P1054 : Bisakah kamu ceritakan apa yang kamu tuliskan di lembar jawab? 
AP1054: Bisa, Bu. Diketahui 30 dan 96. Ditanyakan bilangan pertama dan bilangan 

kedua. 
P1055 : Apa yang 30 dan 96 itu? 
AP1055: Itu maksudnya dua kali bilangan pertama adalah 30 dan bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua adalah 96. 
P1056 : Apakah yang kamu sebut dengan maksudnya itu juga ditulis di lembar 

jawab? 
AP1056: Iya, Bu. Disebelahnya angkanya. 
P1057 : Oh, begitu. Terus, apa lagi yang kamu tulis? 
AP1057: 30 = 2 x 15,jadi bilangan pertama 15. 96 = 15 + 81, padahal92 

= 81. Jadi, 
bilangan kedua 9. 

P1058 : Oh, begitu. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana 
alur yang kamu susun? 

AP1058: Sudah, Bu. 
P1059 : Bagaimana kamu tahu bahwa itu sudah sesuai? 
AP 1059 : Kan yang dihitung terlebih dulu adalah bilangan pertama, jadi sesuai. 

Terus, cara mendapatkannya dengan menghitung 30 dibagi 2, sesuai juga. 
Terus, untuk bilangan kedua juga sudah sesuai, Bu. 

P1060 : Jadi, kamu sudah yakin bahwa yang kamu lakukan sudah benar, begitu? 
AP1060: Iya, Bu. 
P 1061 : Sete1ah kamu peroleh bahwa bilangan pertama adalah 15 dan bilangan 

kedua 9, apakah kamu langsung yakin bahwa hasil itu tidak salah hi tung? 
AP1061 : Tidak, Bu. Saya tidak langsung yakin. Saya lihat lagi, saya pikir-pikir lagi 

apakah hitungan saya benar atau tidak. 
P 1062 : Dan temyata? 
AP 1062 : Tidak ada yang salah, Bu. Hitungannya sudah benar. 
P1063 : Tentang hasil yang sudah kamu peroleh, bagaimana cara mengeceknya 

apakahjawabannya benar ataukah salah? 
AP 1063 : Caranya dengan menghitung, Bu. 
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P1064 :~asudnya? 

AP1064: Dihitung apakah benar 2x 15 hasilnya 30. Terns juga dihitung, 9 kuadrat 
berapa, apakah hasilnya ditarnbah 15 adalah 96. Kalau benar, berarti 
jawabannya benar. 

P1065 : Ok. Selain bilangan pertarna adalah 15 dan bilangan kedua adalah 9, 
apakah ada jawaban lain yang juga rnerupakan jawaban yang benar untuk 
soal ini? 

AP1065: Tidak ada, Bu. 
P1066 : Apakah karnu sudah rnengeceknya? 
AP1066: Tidak, Bu. Saya tidak rnengeceknya. Tetapi kan sudah dihitung bahwa 

didapat bilangan pertarna 15 dan bilangan kedua 9. Jadi, tidak ada lagi 
jawaban yang lain. 

Pl067 : Bagaimana kamu rnernastikan bahwa perolehan bilangan pertarna adalah 15 
dan bilangan kedua adalah 9 rnerupakan jawaban yang tepat untuk soal ini? 

AP1067: Pertarna, saya cek apakah salah hitung. Temyata tidak. Terus, saya juga 
hitung ulang, hasilnya tetap. 

P1068 : Oh, begitu. Tadi, apakah karnujuga rnengecek kebenaranjawabanmu? 
AP1068: Iya, Bu. Saya hitung, 2 x 15 = 30, terus 9 kuadrat = 81, 81 + 15 = 96. Pas. 

Jadi, sudah, benar. 
Pl069 : Ok. Perlukah karnu rnernbaca ulang soal ini untuk rnernastikan 

pernaharnanmu? 
AP1069: Iya, bu 
Pl070 : Silahkan 
AP1070: (Subjek membaca soal dengan mulut komat kamit dalam waktu yang tidak 

lama) Sudah, Bu. 
P1071 : Apakah ada perubahan pernahaman? 
AP1071 : Tidak, Bu 
P1072 : Ok. Apakah dengan dernikian karnu sudah benar-benar yakin bahwa yang 

kamu lakukan untuk rnenyelesaikan soal ini sudah pada jalur yang benar? 
AP1072: Iya, Bu. 
P1073 :Dan hasilnya pun sudah yakin benar? 
AP1073: Iya, Bu. 
Pl074 : Ok. Kalau begitu saya akhiri sekian wawancara kita dan terirna kasih atas 

kerjasarnamu. 
AP1074 : Sarna-sarna, Bu. 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lampiran E.8: Transkrip Wawancara Subjek AP dalam Memecahkan 

Masalah 2 

P2001 : Apa kabar, Mbak? 
AP200 1 : Baik, Bu. 
P2002 : Saya akan memberikan kamu suatu soal. Apa yang pertama kali kamu 

lakukan untuk memahami suatu soal ketika menerimanya? 
AP2002 : Membaca soalnya, Bu. 
P2003 : Apakah dengan membaca kamu dapat langsung memahami soal? 
AP2003 : Kadang iya, kadang tidak, Bu. Kalau soalnya mudah, saya bisa 

langsung paham. 
P2004 : Kalau belum paham, apa yang kamu lakukan? 
AP2004 : Membaca u1ang atau kalau masih belum mengerti juga saya tanya ke 

ternan. 
P2005 : Oh, begitu. Ini adalah lembar soal. (Peneliti memberikan selembar soal 

kepada subjek) 
AP2005 : (Subjek menerima soal dan langsung membacanya dengan suara lirih. 

Seakan subjek berbisik kepada dimya sendiri tentang apa yang 
dibacanya. Matanya konsentrasi melihat kea rah kalimat-kalimat di 
soal. Tidak begitu lama subjek membaca soal) Seperti soal yang du1u 
ituya, Bu. 

P2006 : Iya. Tapi tidak sama persis. Bagian mana yang kamu masih ingat bahwa 
ada kesamaan dengan yang du1u itu? 

AP2006: Ini, Bu. Terdapat dua bilangan asli. Terns, Carilah kedua bilangan 
tersebut. 

P2007 : Apakah bagian yang lain juga kamu ingat bahwa ada kesamaan dengan 
yang lalu? 

AP2007 : Tidak, Bu. 
P2008 : Oh, begitu. Jadi, sekarang kamu sudah paham soal ini? 
AP2008 : Em ... (Subjek berpikir sebelum menjawab pertanyaan peneliti) Belum, 

Bu. Ada yang belum saya mengerti. 
P2009 : Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu belum mengerti? 
AP2009 : Saya akan membaca u1ang soalnya. Bolehkah, Bu? 
P2010 : Iya. Silahkan. 
AP20 10 : (Subjek kembali membaca soal. Kali ini sepertinya subjek hanya 

memperhatikan beberapa bagian soal yang belum dipahaminya. Hal ini 
tampak dari konsentrasi pandangan matanya yang hanya mengarah 
pada beberapa kalimat saja. Subjek membaca soal dengan suara 
berbisik kepada dirinya sendiri. Cukup lama subjek membaca soal. 
Sepertinya subjek mengulang-ulang membaca kalimat yang belum 
dimengerti.) Sudah, Bu. 

P2011 : Ini maksudnya sudah paham ya? 
AP20 11 : Insya Allah, Bu. 
P2012 : Ok. Apakah kamu dapat menceritakan kembali soal ini sesuai dengan 

apa yang kamu pahami? 
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AP2012 : Bisa, Bu. Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Tiga kali bilangan 
pertama adalah 30. Bilangan pertama dijmnlahkan dengan kuadrat 
bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 7 4. Carilah kedua 
bilangan tersebut. (Subjek membaca soal dengan persis sama kalimat 
yang tertera di /em bar soal) 

P2013 : Kalau inti soal ini, apakah kamu sudah memahaminya? 
AP2013 : Sudah, Bu. Ada dua bilangan. Bilangan pertama kali 3 hasilnya 30. 

Terus, bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua dikuadratkan 
hasilnya 7 4. 

P2014 : Ok. Setelah kamu membaca dan memahami soa ini, apakah untuk 
menyelesaikannya kamu memerlukan konsep tertentu? 

AP2014: Iya, Bu. Untuk mengerjakan soal ini saya hams menggunakan 
pembagian, penjumlahan, dan mencari kuadrat, Bu. 

P2015 : Bisakah kamujelaskan mengapa konsep-konsep tersebut kamu perlukan 
untuk menyelesaikan soal ini? 

AP2015: Kalau bilangan pertama dikali 3 hasilnya 30, berarti untuk mencari 
bilangan pertama saya hams membagi 30 dengan 3. Baru didapat 
bilangan pertama. Bilangan kedua saya harus menjmnlahkan. Setelah 
itu mencari bilangan kuadrat. 

P2016 : Mengapa untuk bilangan kedua kamu hams menjmnlahkan dan mencari 
bilangan kuadrat? 

AP2016: Kan ini "bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
kedua", Bu. Jadi, saya hams menjumlahkan dulu, setelah itu mencari 
bilangan kuadratnya. 

P2017 : Selain ketiga konsep yang kamu sebutkan itu, apakah ada konsep lain 
yang juga kamu perlukan untuk menyelesaikan soal ini? 

AP2017 : Tidak ada, Bu. 
P2018 : Ok. Bagaimana kamu memastikan bahwa konsep yang kamu sebutkan 

itu adalah konsep yang kamu perlukan untuk menyelesaikan soal ini? 
AP2018: Kalau dibaca di soalnya, kan tiga kali bilangan pertama adalah 30. 

Berarti saya hams mencari bilangan pertama dengan cara 30 dibagi 3. 
Terus, bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, 
maka menghasilkan bilangan 74. Berarti saya hams menjumlahkan dan 
mencari bilangan kuadrat. 

P2019 : Oh, begitu. Artinya kamu sudah yakin bahwa dengan menggunakan 
ketiga konsep yang kamu sebutkan tadi, kamu dapat menyelesaikan soal 
ini dengan baik, begitukah? 

AP2019: Iya, Bu. 
P2020 : Pada saat kamu membaca soal, apakah ada bagian yang kamu cermati? 
AP2020 : Iya, Bu. Ada. 
P2021 : Bagian yang mana? 
AP2021 : Tiga kali bilangan pertama adalah 30 dan bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 7 4. 

P2022 : Mengapa itu kamu cermati? 
AP2022 : Ini adalah yang paling penting dimengerti di soal ini, Bu. 
P2023 : Mengapa paling penting? 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



AP2023 : Kan kalau tidak mengerti bagian 1m, berarti tidak akan bisa 
mengeijakan soal ini. 

P2024 : Mengapa tidak bisa? 
AP2024 : Ini kan bagian yang diketahui di soal, Bu. Kalau tidak mengerti bagian 

yang diketahui di soal, bagaimana mengeijakan soalnya. 
P2025 : Oh, begitu. Berarti kamu mencermati bagian yang kamu sebutkan tadi 

karena bagian itu adalah hal yang diketahui di soal, begitukah? 
AP2025 : Iya, Bu. Itu maksud saya. Hehe (Subjek tersenyum kecil). 
P2026 : Sejauh ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk memahami soal ini? 
AP2026 : Membaca soal. 
P2027 : Apa lagi? 
AP2027: Em... (Subjek mengingat-ingat apa yang sudah dilakukannya) 

Memikirkan akan menggunakan apa pas mengeijakannya, Bu. 
P2028 : Maksudnya? 
AP2028 : Memikirkan yang akan digunakan untuk mengeijakan soal ini. 
P2029 : Jadi, apa yang akan digunakan untuk mengeijakan soal ini? 
AP2029 : Pembagian, penjumlahan, dan bilangan kuadrat. 
P2030 : Oh, begitu. Apakah dengan langkal1-langkah tersebut kamu sudah 

menjadi lebih paham tentang soal ini? 
AP2030 : Iya, Bu. Saya lebih mengerti apa yang akan saya lakukan untuk 

mengeijakan soal ini. 
P2031 : Di soal ini, apakah kamu menemukan informasi penting yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikannya? 
AP2031 : Iya, Bu. 
P2032 : Bisakah kamu sebutkan? 
AP2032 : Bisa. Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Tiga kali bilangan 

pertama adalah 30. Bilangan pertama dijumlallkan dengan kuadrat 
bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua 
bilangan tersebut. 

P2033 : Mengapa itu adalah informasi penting di soal ini? 
AP2033 : Itu adalah yang diketahui dan yang ditanyakan di soal ini, Bu. 
P2034 : Oh, begitu. Apakah ada informasi penting lain selain yang kamu 

sebutkan itu? 
AP2034 : Tidak ada, Bu. 
P2035 : Ok. Apakah seluruh informasi penting itu perlu kamu ingat agar kamu 

dapat menyelesaikan soal ini? 
AP2035: Tidak hams ingat persis, Bu. Yang penting intinya ingat. Angkanya 

juga. Tida boleh salah. 
P2036 : Oh, begitu. Bagaimana kamu mengecek bahwa apa yang kamu pahami 

tentang soal ini memang sesuai dengan maksud soal? 
AP2036 : Saya cocokkan dengan soalnya, Bu. 
P2037 : Maksudnya? 
AP2037: Kan yang saya mengerti adalah bilangan pertama kali 3 hasilnya 30, 

maka saya cocokkan dengan soal apakah benar di soal juga begitu. 
Kalau iya, berarti saya sudah mengerti soal ini. Untuk yang lain juga 
begitu, Bu. 
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P2038 : Ok. Selanjutnya, bagaimana kamu memerksa apakah ketiga konsep 
yang kamu sebutkan tadi, pembagian, penjumlahan, dan bilangan 
kuadrat, sudah sesuai untuk menyelesaikan soal ini? 

AP2038 : Saya cocokkan dengan soal juga, Bu. Sambi! dipikir-pikir. hehe (subjek 
tersenyum kecif). 

P2039 : Masudnya dipikir-pikir itu bagaimana? 
AP2039: Kan kalau di soal tiga kali bilangan pertama adalah 30, saya pikir 

bagaimana mencari bilangan pertama. 
P2040 : Dan temyata, apa basil memikirkannya? 
AP2040: Bilangan pertama dikali 3 sama dengan 30, berarti bilangan pertama 

dapat dicari dengan 30 dibagi 3. 
P2041 : Oh, begitu. Kamu sudah memahami soal ini melalui cara yang sudah 

kamu lakukan. Apakah ada kemungkinan memahami cara lain selain 
melalui cara yang sudah kamu lakukan? 

AP2041: Kalau kemungkinan, mungkin ada, Bu. Tapi saya tidak tahu. 
P2042 : Apakah kamu sempat memikirkan cara lain itu? 
AP2042 : Tidak, Bu. 
P2043 : Ok. Setelah kamu paham soal ini, bagaimana alur yang akan kamu 

tempuh dalam menyelesaikan soal ini? 
AP2043: Mencari bilangan pertama dengan cara 30 dibagi 3. Bilangan pertama 

dipakai untuk mencari bilangan kedua dengan cara menjumlahkan dan 
mencari bilangan kuadrat. Kalau sudah dapat, berarti bilangan kedua 
juga sudah dapat. 

P2044 : Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk itu? 
AP2044 : 15 menit, Bu. 
P2045 : Mengapa 15 menit? 
AP2045 : Untuk mencari bilangan pertama, 3 menit, bilangan kedua 5 menit. 

Sisanya untuk menghitung dan menulis. hehe (Subjek tersenyum kecif) 
P2046 : Oh, begitu. Kamu tadi sebutkan bahwa kamu akan mencari bilangan 

pertama kemudian mencari bilangan kedua. Apakah tidak ada cara 
selain itu, misalnya mencari bilangan kedua terlebih dahulu kemudian 
bilangan pertama? 

AP2046 : Tidak tahu, Bu. Tapi, kalau bilangan pertama belum tahu, masak bisa 
mencari bilangan kedua. Kan bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Sepertinya 
tidak mungkin kalau mencari bilangan kedua dulu, Bu. 

P2047 : Oh, begitu. Jadi, hanya ada satu cara menyelesaikan soal ini, yaitu 
mencari bilangan pertama kemudian bilangan kedua, begitu? 

AP2047: Iya, Bu. 
P2048 : Ok. Apa alasanmu menentukan bahwa kamu akan mencari bilangan 

pertama kemudian bilangan kedua? 
AP2048 : Yang lebih mudah adalah mencari bilangan pertama. Tinggal 

menghitung 30 dibagi 3 dapat berapa, sudah didapat bilangan pertama. 
Tapi kalau bilangan kedua, saya hams menjumlah dan mencari bilangan 
kuadrat. Lagipula, untuk menghitung bilangan kedua, saya juga harus 
tahu bilangan pertama. 

P2049 : Oh, begitu. Bagaimana kamu memastikan bahwa alur yang kamu pilih 
itu sudah sesuai untuk soal ini? 
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AP2049: Saya lihat soalnya, Bu. Apa yang ditanyakan. Kan yang ditanya 
bilangan pertama dan bilangan kedua, kalau saya bisa dapat bilangan 
pertama dan bilangan kedua, berarti sudah sesuai dengan soal, Bu. 

P2050 : Ok. Kalau melihat alur yang kamu buat, bagaimana dengan kecepatan 
dan ketepatan alur tersebut dalam menyelesaikan soal ini? 

AP2050 : Kalau mencari bilangan pertama dulu kemudian bi1angan kedua, itu 
lebih cepat dan tepat dibanding mencari bilangan kedua barn bilangan 
pertama, Bu. 

P2051 : Bagaimana kamu memeriksa bahwa waktu 15 menit yang kamu 
alokasikan sudah sesuai untuk soal ini? 

AP2051 : Saya pikirkan tentang sulitnya menghitung, Bu. Kalau menghitung 
bilangan pertama kan lebih mudah, Tapi bilangan kedua kan agak 
rumit. Jadi 15 menit cukup. 

P2052 : Ok. Setelah kamu paham soal ini, kamu juga sudah menyusun alur 
untuk menyelesaikannya, apa langkah pertama yang kamu lakukan 
untuk melaksanakan rencana alur terse but? 

AP2052 : Saya harus menulis yang diketahui dan yang ditanya. Terus, saya hams 
menjawab soal itu, Bu. 

P2053 : Mengapa demikian? 
AP2053 : Kalau mengerjakan soa1, kan hams juga ditulis yang diketahui dan yang 

ditanya biar saya tidak lupa. Terns, dijawab biar saya dapat 
jawabannnya, Bu. 

P2054 : Kalau begitu bagaimana cara melaksanakan rencana alur yang te1ah 
kamu buat? 

AP2054 : Caranya, dihitung 30 dibagi 3 hasilnya berapa. Itu adalah bilangan 
pertama. Terns, bilangan pertama ditambah berapa hasilnya 74. Kalau 
sudah dapat, hasilnya itu sama dengan berapa kuadrat. Jadi, didapat 
bi1angan kedua. 

P2055 : Oh, begitu. Apakah kamu siap untuk melaksanakan rencana tersebut 
saat ini? 

AP2055 : Iya, Bu. 
P2056 : Kalau begitu, silahkan kamu selesaikan soal ini. To1ong jawabannya 

kamu tuliskan di lembar jawab yang telah saya siapkan. 
AP2056 : (Subjek mulai menuliskan sesuatu di lembar jawab. Sambi/ menu/is, 

subjek selalu berbisik pada dirinya tentang apa yang dibaca dan yang 
akan dituliskannya di lembar jawab. Seperti seseorang yang berbicara 
pada dirinya sendiri. Sesekali subjek melihat kalimat di lembar soal 
untuk kemudian menuliskan sesuatu ke lembar jawab. Cukup lama 
subjek melakukan kegiatan menyelesaikan soal. Sekitar 13 menit) 
Sudah, Bu. 

P2057 : Sudah selesai semuanya? 
AP2057 : Sudah, Bu. 
P2058 : Ok. Bisakah kamu sebutkan apa yang kamu tulis di 1embar jawab? 
AP2058: Bisa, Bu. Diketahui: Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Terns, 

30 dan 74. Ditanya: Bi1angan pertama dan bilangan kedua. Terus, 
jawab: 30 = 3 x 10. Bilangan pertama = 10. 74 = 10 + kuadrat bilangan 
kedua = 10 + 64 = 10 + 82

. Bilangan kedua = 8. 
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P2059 : Kamu tadi menyebutkan bahwa diketahui: terdapat dua bilangan asli 
yang berlainan. Terns, 30 dan 74. Apa itu yang 30 dan 74? 

AP2059: Oh ya, saya menulisnya 30 (tiga kali bilangan pertama) dan 74 
(bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua ). 

P2060 : Jadi, maksudnya? 
AP2060: Masudnya, Tiga kali bilangan pertama adalah 30. Bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua adalah 74. 
P2061 : Oh, begitu. Kalau kamu perhatikan lagi jawaban yang kamu tulis di 

lembar jawab itu, apakah itu sudah sesuai dengan alur yang telah kamu 
susun? 

AP2061 : (Subjek melihat sepintas jawabannya di lembar jawab) Sudah, Bu. 
P2062 : Bagaimana kamu dapat mengatakan demikian? 
AP2062 : Saya sudah hitung bilangan pertama, terus saya hitung bilangan kedua. 

Jadi, sesuai dengan rencana, Bu. 
P2063 : Jadi, pada saat kamu selesai menjawab soal ini, kamu juga memikirkan 

apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan rencana ataukah tidak? 
AP2063 : Iya, Bu. Saya lihat lagi jawaban yang saya tulis. 
P2064 : Apakah tidak ada kemungkinan bahwa jawaban yang kamu dapatkan itu 

salah akibat salah hitung? 
AP2064 : Saya yakin tidak, Bu. 
P2065 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa tidak ada kesalahan perhitungan? 
AP2065: Kan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Samajuga 3 x 10 = 30. Jadi, bilangan 

pertama benar 10. Terns, 10 + 64 = 74. Terns, saya tadi hitung berapa 
kuadrat dapat 64. Didapat 8 kuadrat = 64. Jadi, bilangan kedua adalah 
8. Pas semua, Bu. Tidak ada yang salah. 

P2066 : Jadi, apakah kamu tadi juga memeriksa kesesuaian yang kamu lakukan 
dengan alur yang kamu susun untuk menemukan jawaban soal ini? 

AP2066 : Iya, Bu. 
P2067 : Bagaimana caranya? 
AP2067: Pertama, dihitung ulang. Apakah sudah benar atau belum hasilnya. 

Terns, dicoba apakah pas atau tidak. 
P2068 : Maksudnya bagaimana? 
AP2068 : Kan kalau sudah yakin dapatnya benar, tidak salah hitung, saya coba. 
P2069 : Misalnya? 
AP2069: Kan saya dapat bilangan pertama 10 dan bilangan kedua 8. Saya coba, 3 

x 10 = 30, pas. Terns, 8 kuadrat = 64, 10 + 64 = 14,pas. 
P2070 : oh, begitu. Apakah kamu yakin bahwa bilangan pertama 10 dan 

bilangan kedua 8? 
AP2070: lya, Bu. 
P2071 : Kok bisa yakin? 
AP2071 : Kan saya sudah cek bahwa tidak salah hitung. Saya cobakan juga pas. 

Jadi sudah yakin jawaban saya benar. 
P2072 : Apakah kamu tadi melakukan pemeriksaan kebenaran jawaban yang 

kemu peroleh? 
AP2072 : ya, Bu. Saya hitung di pikiran. Semuanya pas. Jadi, jawabannya sudah 

benar. 
P2073 : Apakah kamu temukan jawaban lain yang juga merupakan jawaban soal 

.. ? 
llll. 
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AP2073 : Tidak, Bu. Tidak ada yang lain. 
P2074 : Apakah kamu mengecek bahwa tidak ada yang lain selainjawaban yang 

kamu peroleh? 
AP207 4 : Tidak, Bu. Karena jawaban saya sudah pas, maka jawabannya sudah 

benar. Jadi, tidak adajawaban lain. 
P2075 : Oh, begitu. Apakah kamu perlu membaca soal ini kembali agar kamu 

dapat menemukan pemahaman atau cara yang berbeda dari yang sudah 
kamu lakukan? 

AP2075 : Iya, Bu. 
P2076 : Silahkan kalau begitu. 
AP2076: (Subjek kembali membaca soal dengan suara berbisik kepada dirinya 

sendiri. Tida berapa lama subjek membaca soal). Sudah, Bu. 
P2077 : Bagaimana, apakah kamu menemukan pemahaman barn atau cara lain 

selain yang sudah kamu keijakan? 
AP2077 : Tidak, Bu. Sarna dengan yang tadi. Hehe (Subjek tersenyum kecil). 
P2078 : Ok. Kalau begitu, apakah kamu sudah yakin dengan semua langkah 

yang kamu pilih untuk menyelesaikan soal ini? 
AP2078 : Iya, Bu. Saya yakin. 
P2079 : Kalau begitu, saya akhiri sekian wawancara kita pada hari ini. Terima 

kasih atas kerjasamanya ya. 
AP2079 : Sarna-sarna, Bu. 
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Lampiran E.9: Transkrip Wawancara Subjek KL dalam Memecahkan 

Masalah 1 

.. ... . 
r iVVi . .:>Hittli\.rut pb~iJildili.cw 1tdiudii}d ulliu udli i\.~;;;ici::> vCici}Jci. 

KLlOOI: Nama saya SAP kelas 8C. 
P1002 : Saya memptmyai soal. Kaiau kamu memperoleh soal, apa yang pertama 

kali kamu lakukan tmtuk memahami masalah pada soal tersebut? 
KL1002: Tentu saya akan membaca soal itu, Bu. Barn kalau belum tahu, 

bertanya. 
Pl003 : Oh, begttu. lni adalah lembar soalnya. Silahkan kalau kamu mau 

membacanya. 
KLI003: (Subjek memegang lembar soal dengan satu tangannya. lembar soal 

diangkatnya sejajar dengan pandangannya. Subjek membaca soal 
dengan cermat tanpa bersuara. Kakinya terns bergerak seperti seorang 
~-~-_.,.,...... --1:~--'- ,.,..,_ ..... _ ... ..,.... ..... ~-,· ... =-·-· .... ..,.--,·~~-.:--1..,....,. ........ 1 .. '!"---~.- ,.- ... ~~·,.._.. ..;l; .. ..,.r--- ...... ~ .. -- ......... f"' •. 1~ ....... 
./ ...... ·o o .... · ·r- --·· • · ~ --· ·o-·· ... "./ -· · · ·- · · ·--- · · ·· ·-·· · r ... - .. r· - · · ./ -·· ·o -··r --o-·· ·o· './ ..... · ....__. -·· ···L-

lama subjek membaca soal) Ini nanti harus dijawab ya, Bu? 
PI004 : Dipahami dulu. Jangan langstmg dijawab. Kalau sudah paham 

langstmg bilang, sudah, Bu, begitu. Jadi saya bisa tahu kamu sudah 
paham. 

KL1004: (Subjek melanjutkan membaca soal. Pada beberapa bagian di soal, 
subjek tampak berhenti dan mengemyitkan dahinya. 'J'ampak bahwa 
subjek kesulitan memahami bagian tersebut. cukup lama subjek 
melakukan aktifitas membaca soal)Sudah, Bu. (Subjek meletakkan soal 
di meja) 

PI005 : Apakah kamu sudah paham soal ini? 
TTT 1/\/\~ . T .................. A 11 .... 1 ........... ...l .... t... n ... ... 
- --- - -- . ----J- - ------- --------, - ---

PI006 : Ok. Kamu tadi mengatakan bahwa langkah pertama yang kamu lakukan 
tmtuk memahami maslah pada soal ini adalah dengan membacanya. 
Setelah kamu membacanya, apakah kamu langstmg bisa paham? 

KL1006: Tidak, Bu. Tadi saya membaca soal berulang-ulang sampai mengerti. 
PI 007 : Oh, begitu. Bisakah kamu ceritakan kembali soal ini seperti apa yang 

kamu pallaml'! 
KLl 007 : Bisa, Bu. 
Pl008 : Silahkan. 
KL1008: Terdapat dua bilangan asli berlainan. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
1...;1----- n.c -n. .. - 1.-1; 1...;1----- __ _.. ___ -..1-1-1... ,.,n ,...._..;1-1... 1.-..1 •• -
----·-o·-- - - - ---- ---- - ---o-- r -------- --------- - -- --------

bilangan tersebut. (Subjek membaca soal secara lengkap) 
PI 009 : Ok. Apa yang diketahui di soal ini? 
KLI009: Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, 

maka menghasilkan bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. 
PIOlO : Apa yang ditanyakan di soal ini? 
K.L 1 u 1 u : tlt1angan pertama dan btlangan kectua. 
PlOll : Ok. Setelah kamu membaca soal ini, apakah kamu perlu mengetahui 

suatu konsep tertentu agar dapat menyelesaikannya? 
KL I 0 II : Maksudnya, Bu? 
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P1012 : Kamu kan sudah membaca soal ini. Apakah untuk menyelesaikannya, 
kamu harus mengetahui konsep-konsep tertentu? 

KL1012: Maksudnya, seperti penjumlahan dan perkalian ya, Bu? 
P1013 : Ya. Konsep-konsep penjumlahan, perkalian, pembagian atau yang lain 

yang kamu pikir perlu untuk kamu ketahui agar bisa menyelesaikan soal 
IDI. 

KL1013: 0 ... Penjumlahan, Bu. 
P1014 : Selain itu, adalagi? 
KL1014: Kuadrat, bilangan, kali. 
P1015 : Masih ada lagi yang lain? 
VT 1 f\1 J: • D- fC' •• 1..;~1, -~~~~-·~~+; ~~~1 ~~--1..;1 -~-~;M1r~M ~·l~m~ rJ~.~ 
~----~- · -~··· ,~---J··· ···-··--····-··· ---· --···-·· ···-···-·····-··· r···r--- -·-·· 

menunjuk-nunjuk !em bar soal.) Sudah, Bu. tidak ada lagi. 
P1016 : Ok. Apa alasanmu mengatakan bahwa kamu harus mengetahui konsep 

penjumlahan, kuadrat, bilangan, dan kali agar dapat menyelesaikan soal 
. "? IDI. 

KL 1016 : Maksudnya, Bu? 
P 1017 : Kamu tadi mengatakan bahwa untuk menye1esaikan soal ini, kamu 

perlu mengetahui konsep penjumlahan, kuadrat, bilangan, dan kali. Apa 
alasanmu mengatakan bahwa itu semua adalah konsep yang kamu 
perlukan untuk menyelesaikan soal ini? 

KL1017: Alasannya, di soal ini kan ada kata dijumlahkan, kuadrat, bilangan, dan 
;,._...,. n...ln 1rn4-n 1,,.1; 

J """"0""~ --- ------ --~· 

P1018 : Oh, Begitu. Saya perhatikan, tadi ketika kamu membaca soal ini, 
beberapa kali kamu terhenti di beberapa tempat di soal ini. Mengapa 
begitu? 

KL1018: hebe (Subjek tersenyum kecil). Tadi saya kesulitan mengerti kata
katanya, Bu. 

PlOlY : Hisa kamu sebutkan bagian mana saJa yang kamu cermati'! 
KL1019: Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kaudrat bilangan kedua, 

maka menghasilkan bilangan 96. Yang ini juga (Subjek menunjuk 
kalimat di soal "dua kali bilangan pertama adalah 30" dengan 
menggunakan ujung pulpennya). 

n1 (\'")(\ . 11. A"n~...-,.~n 1,,._, -~n~n..; 1.,.,.....;,.~ 1..,.....;,.~ ; ..... <) · ~·---o-r-----~-~--------- - -o-.. -- - -o-- - .... - · 

KLl 020 : Pas saya membaca pertama kali, saya berhenti di kata-kata itu karena 
saya tidak mengerti, Bu. Tapi, pas saya sudah baca berulang-ulang, 
saya mengerti. 

P1021 : Selanjutnya, apakah bagian itu tetap kamu cermati pada saat kamu 
sudah mengerti? 

KLl 021 : 1ya, Hu. 
Pl 022 : Men gap a begitu? 
KLl 022 : Ini kan yang diketahui di soal, Bu. (Subjek sambil menunjuk kalimat 

"Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, 
maka menghasilkan bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 

----·o---- -----·oo·----------- -;.~----o.I· ---_~.- -----./--/ 

P1 023 : Oh, begitu. Apakah sejauh ini kamu sudah merasa 
memahami soal ini? 

KL1023: Sepertinya sudal1, Bu. Hehe (subjek tersenyum kecil) 
P1 024 : Kok "sepertinya", mengapa? 

benar-benar 
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KL I 024 : Saya merasa sudah paham, Bu. Tapi tidak tabu Iagi kalau masih ada 
yang belum saya pahami. 

PI025 : Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan berikutnya? 
KLI025: Bolehkah saya membaca sekali lagi soal ini? 
Pl026 : lya. Silahkan. 
KL1026 : (Subjek kembali membaca soal dalam waktu yang tidak terlalu 

lama)Sudab, Bu. 
PI 027 : Apa yang kamu peroleh setelah kamu membaca kembali soal ini? 
KLI027: Tidak ada, Bu. 
PI 028 : Maksudnya? 

dipahami subjek sebelum membaca ulang) sudah semua, Bu. 
PI 029 : Oh, begitu. Sejauh ini,apa saja langkah yang telah kamu ambil untuk 

memahami soal ini? 
KLI 029 : Membaca soalnya, terns memikirkan maksud kata-kata di soal sampai 

mengerti. 
PI030 : Bagaimana agar bisa sampai mengerti? 
KL1030: Saya membaca soal bemlang-ulang, Bu. Juga mengingat-ingat maksud 

kata-katanya. 
PI 03I : Seperti apa contohnya? 
KLI03I: Contohnya, pas saya baca bilangan asli, saya mengingat-ingat apa 

~..,......;..,,,#]! h1t..,....,,......,'" .,~11 
...... ~J- -6-.&~.L.,O ........ .& .&.looJ.Il..&o 

PI 032 : Oh, begitu. Apakah dengan langkah-langkah yang kamu ambil, kamu 
berhasil memahami masalah di soal ini? 

KLI032: Iya, Bu. 
PI 033 : Apakah kamu juga memikirkan cara lain selain yang telah kamu 

lakukan yang mungkin dapat digunakan untuk memahami soal ini? 
KLI033: Maksudnya, Bu? 
P1034 : Selain cara yang kamu lakukan untuk memahami soal ini, apakah ada 

caralain? 
KL1034: Tidak ada, Bu. 
P1035 : Jadi, itu hanya satu-satunya cara untuk memahami soal ini? 
VT 1 ()~.:: . ;., ... P.H 
........ ___. ......... ____ • ... J -, ---· 

Pl 036 : Ok. Kamu tadi juga menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan soal ini, 
kamu perlu mengetahui penjumlahan, kuadrat, bilangan, dan kali. 
Apakah sejauh yang kamu pal1ami tentang soal ini, konsep-konsep 
tersebut sesuai untuk digunakan menyelesaikan soal ini? 

KL1036: Em .... (Subjek mencermati soal dengan tangan memainkan pulpen ke 
kiri dan ke kanan) lya, Bu. Sesuai. 

PI037 : Mengapa kamu mengatakan bahwa sudah sesuai? 
KL1037: Di soal ini ada kata dijumlahkan, berarti saya harus tabu penjumlahan. 

Tems, ada kata kuadrat, bilangan, juga kali. Jadi sudah sesuai, Bu. 
Pl 038 : Oh, begitu. Apakah di soal tersebut ada informasi penting yang pelu 

1,-~..,..,n 1nrrlll+ ot"ro-rl.,..,...,.....,., ,:IO'll._.-:»+ .....-.o..,,ra.loc-n1l,...,..., C"n.ol 1n1 rJ.o....,.n.-:.n 'h..,11,t) 
~--- ~o-- -o- ...... ___.. ....... --r- .... ----J -------- ........ - -~ ---o- ----· 

KLI 038 : Ada, Bu. 
P1039 : Informasi apa saja? 
KL1039: Jumlalmya, hasil kalinya. 
PI 040 : Bisakah kamu jelaskan lebih rinci apa yang kamu maksudkan? 
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KL 1040 : Bisa, Bu. Infonnasi yang penting adalah jika bilangan pertama 
dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua , maka menghasilkan 96. 
Dua kali bilangan pertama adalah 30. 

PI 041 : Mengapa infonnasi itu kamu anggap penting? 
KL 1041 : Karena itu yang diketahui di soal ini, Bu. 
P1042 : Apakah ada infonnasi lain yang juga kamu anggap penting? 
KLl 042 : Em .... (Subjek kembali mengamati soal sambil tampak sedang berpikir) 

Ada, Bu. 
PI 043 : Infonnasi apa itu? 
KL1043: Carilah kedua bilangan tersebut. 
Dl {)A A · 1\..K.onrrq'f'v:. 1t... ... n~nt-inrr'J 
.t .t v•• . J. v .1."".1.J..bu.pu J.l-U. .1'"-'lliU .. a . .tt;;. 

KL 1044 : Karena itu ada1ah yang ditanyakan di soal ini, Bu. 
PI 045 : Masih ada lagikah infonnasi lain yang juga penting? 
KLl 045 : Tidak, Bu. 
P1 046 : Ok. Kalau sekali lagi saya minta kamu menceritakan maksud soal ini 

sesuai dengan apa yang kamu pahami, apakah kamu bisa? 
KLl 046 : Bisa, Bu. 
P1047 : Silahkan. 
KL 104 7 : Terdapat dua bilangan asli berlainan. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua 
h11~nol'3n tt=~~rcc~hnf" {"_,,J...iolr lrn....,J...nli »10-n1hnron co/lnl rloMrr.rrvJ lowrrlrnn\ 
V .. Lu ••. .l....l.f:,U-1..1. '-""'.&~ .... VU.L.. \_JJI;f,VJ'-'"" I"VII•V'-*"" II.VII•vwvw ._,....,._..,_ W.V1"6""*'" "'-"'"6''-4.AY )• 

P1048 : Kalau maksud soal ini, apakah kamu paham? 
KL1048: Iya, Bu. 
P1049 : Coba kamu sebutkan maksud soal ini! 
KL1049: Ada dua bilangan. Kalau bilangan yang pertama ditambah kuadrat 

bilangan kedua hasilnya 96. Terus, dua kali bilangan pertama adalah 30. 
Cari bilangan pertama dan bilangan kedua. 

P1050 : Oh, begitu. Apakah apa yang kamu ungkapkan itu sudah sesuai dengan 
soal ini? 

KL1050: Iya, Bu. 
P1051 : Bagaimana kamu tabu bahwa itu sudah sesuai? 
F..L 10 51 : Kan kal:m saya lihat ke soal, mem2ng betul begitu, Bu. 
P1052 : Apa saja yang sudah betul? 
KL1052: pertama, kata-katanya. Terns juga bilangannya, Bu. Ini 96, dan 30 

(Subjek menunjuk bilangan 96 di soal pada kalimat "jika bilangan 
pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maa 
menghasilkan bilangan 96" dan bilangan 30 pada kalimat "Dua kali 
bilangan pertama adalah 30"). Tidak ada yang salah. Jadi, sesuai 
dengan soal. 

P1 053 : Ok. Sekarang, silahkan kamu tuliskan apa yang diketahui dan 
ditanyakan di soal ini di lembar jawab. 

KL1053 : (Subjek mengambil lembar jawab kemudian bersiap menuliskan 
conr'llnf'l, Ti.r/,..,lr ln-rH/"1 bn.,.,.,ulirrvt £"'flhn7·], PJI.r/nZ,. ......-.•ulni "I'HhM'IIlirlrnM lrnli"'VYinf_ 
---··-···· ~ ··-·· ·---·- ··-········-·· ____ J .. -···-·· ···-·-· ···-······-··-·· ··-·····-· 

kalimat pada lembar jawab dengan sesekali berhenti untuk membaca 
bagian soal. Sepertinya subjek sedang memastika apakah yang 
ditulisnya benar ataukah salah. Beberapa kali subjek berhenti menu/is 
dan memainkan pulpen yang dipegangnya sambil matanya mencermati 
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kalimat-kalimat pada soal. Aktifitas menu/is ini dilakukan subjek 
dalam waktu yang cukup lama). Sudah, Bu. 

P1054 : Ok. Apa yang kamu tuliskan di lembar jawab? 
KLl 054 : Diketahui: Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat 

bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Dua kali bilangan 
pertama adalah 30. Ditanyakan: Bilangan pertama dan bilangan kedua. 

P1055 : Oh, begitu. Apakah yang kamu tuliskan itu sudah lengkap ataukah ada 
yang perlu kamu tambahkan? 

KL1055 :Em ... (Subjek mengamati tulisannya di lembar jawab dengan sesekali 
mencocokkannya dengan kalimat di soal) Tidak ada yang lain lagi, Bu. 
Sudan lengkap. 

P1056 : Ok. Untuk soal ini, bagaimana kamu menyelesaikannya? 
KL1056 : Langkah-langkahnya ya, Bu? 
Pl057 : Iya. 
KL1057 : Pertama saya harus mencari dua bilangan. Berapa dikali dua hasilnya 

30. Terns, hasilnya ditambah berapa menjadi 96. Kalau sudah dapat, 
berapa dikali berapa hasilnya pas. 

P1058 : Bisakah kamu menjelaskannya lebih rinci? 
KL1058 : Pertama, dicari berapa kali dua hasilnya 30. Kalau sudah dapat, itu 

adalah bilangan pertama. Terns, bilangan pertama itu ditambah berapa 
hasilnya 96. Terns, dicari berapa kali berapa yang hasilnya pas dengan 
itu.; Bu. Kalau dapat, itu adalah- billmgan kedua. 

Pl 059 : Oh, begitu. Selain cara itu, apakah ada cara lainnya? 
KL1059: Tidak ada, Bu. 
P1060 : Jadi, hanya itu cara satu-satunya untuk menyelesaikan soal ini? 
KL1060: Iya, Bu. 
Pl 061 : Kamu tadi mengatakan bahwa kamu akan mencari bilangan pertama 

dulu, setelah itu bilangan kedua. Apa alasanmu mencari bilangan 
pertama dulu kemudian bilangan kedua? 

KL1061: Yang lebih mudah dicari bilangan pertama, Bu. 
Pl 062 : Kalau yang dicari bilangan kedua dulu bisakah? 
KL1062: Tidak bisa, Bu. Sulit. 
Pl063. : Mengapakanmmengatakanbeg.im? 
KLl 063 : Ini kan kata-katanya "Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 

kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96" (Subjek 
menunjuk kalimat di soal dengan menggunakan ujungpulpennya dan 
membacanya denganjelas) 

P1064 : Maksudnya? 
KL1064: Jadi lebih rumit mencari bilangan kedua, Bu. 
Pl 065 : Tetapi meskipun rumit, apakah masih bisa menyelesaikan soal ini 

dengan mencari dulu bilangan kedua kemudian bilangan pertama? 
KL1065 : Tidak bisa, Bu. Tetap harus bilangan pertama dulu, setelah itu bilangan 

kedua. 
Pl 066 : Kira-kira untuk menyelesaikan soal ini kamu perlu berapa lama? 
KLl 066 : 20 menit, Bu. 
Pl 067 : Men gap a kamu perkirakan perlu 20 menit? 
KLl 067 : Ini yang lama menghitung bilangan keduanya, Bu. Kalau bilangan 

pertama bisa cepat. 
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Pl068 : Maksudnya? 
KLl 068 : Kan kalau mencari bilangan pertama cepat, Bu. Paling 5 menit sudah 

cukup. Tapi tmtuk bilangan kedua, mtmgkin perlu 15 menitan. 
P1069 : Oh, begitu. Apakah sejauh ini, menurut kamu rencana yang kamu buat 

untuk menyelesaikan soal ini sudah tepat? 
KL1069: Iya, Bu. Kan dengan cara itu saya dapat biJangan pertama dan bilangan 

keduanya. 
P1 070 : Ok.Bagaimana kamu memastikan bahwa rencana yang kamu susun 

sudah sesuai dengan soal ini? 
KL1070: Kan kalau dilihat di soal ini, dua kali bilangan pertama adalah 30. Jadi 

berapa dikali dua hasilnya 30, ita adahal bilangan pertama. Terus, dicari 
bilangan kedua, Bu. Jadi, sudah sesuai dengan soal ini. 

P1071 : Sekarang, silahkan kamu selesaikan soal ini. Tuliskan jawabannya di 
lembar jawab ya. 

KL1071: iya, Bu. (Subjek bersiap menuliskan jawabannya di lembar jawab. 
Sambi/ menu/is, kakinya bergerak-gerak dan bibimya komat kamit 
mengucapkan perkalian-perkalian yang dia lakukan. Subjek melakukan 
aktifitas menuliskan jawaban di lembar jawab cukup lama. Kurang 
lebih 20 menit) Sudah, Bu. 

P1 072 : Apa yang kamu tuliskan di lembar jawab tersebut? 
KL 1072 : J a waban soal ini, Bu. 
P1073 : Bisakah k3mU sebutkan apa yang kamu tuliskan tersebut? 
KL1073: 15 kali 2 hasilnya 30. Terns, 15 ditambah 81 hasilnya 96. Terus, 9 dikali 

9 hasilnya 81. Jadi, bilangan pertama adalah 15 dan bilangan kedua 
adalah 9. 

P1074 : Oh, begitu. Tadi, pada saat kamu saya minta menuliskan jawaban soal 
ini di lembar jawab, apa yang pertama kali kamu lakukan? 

KL1074: Kan saya hams menghitung bilangan pertama, terns, bilangan kedua. 
Jadi, pertama saya pikirkan dulu, berapa dikali 2 hasilnya 30. 

P1075 : Tolongjelaskan secara rinci bagaimana kamu memikirkannya? 
KL1075: Tadi saya hitung, kalau 10 dikali 2 barn 20, terns saya coba kalau 15 

dikali 2. Temyata hasilnya pas 30. 
P1076 : Kenmdian? 
KL1076: Berarti bilangan pertama adalah 15. 
P1077 : Ok. Apakah bisa dikatakan bahwa yang pertama kali kamu lakukan 

untuk melaksanakan rencana yang kamu susun adalah dengan 
menghitung berapa dikali 2 hasilnya 30? 

KL1077: Iya, Bu. Begitu maksud saya. hehe (Subjek tersenyum kecil) 
P1 078 : Untuk bilangan kedua, bagaimana kamu mencarinya? 
KL1078: Kan bilangan pertama adalah 15. Saya hitung 15 ditambah berapa 

hasilnya 96. Saya dapatkan 15 ditambah 81 hasilnya pas 96. Terns, saya 
cari berapa kali berapa hasilnya 81. Saya dapatkan 9 kali 9 hasilnya 81, 
pas. Jadi, bilangan kedua 9. 

Pl079 : Apakah yang kamu lakukm itu sudah benar? 
KL 1079 : Sudah, Bu. Kan saya sudah dapat bilangan pertama dan biJangan kedua. 
P1080 : Apakah tidak ada kemungkinan kesalahan, misalnya saja salah hitung 

pada saat kamu mencari bilangan pertama maupun bilangan kedua? 
KL 1080 : Insya Allah tidak ada, Bu. 
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P1081 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa tidak ada kesalahan? 
KL1081 : Karena setelah saya hitung memang benar 15 kali 2 = 30, terns 15 + 81 

= 96, dan 9 kali 9 = 81. Jadi, tidak ada yang salah, Bu. 
P1 082 : Oh, begitu. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana 

yang kamu buat? 
KL1082 : Sudah, Bu. 
P1 083 : Apa alasan kamu mengatakan bahwa itu sudah sesuai? 
KLl 083 : Kan saya mencari dulu bilangan pertama, sudah dapat. Terus, saya cari 

bilangan kedua. Sudah dapat juga, Bu. 
P1 084 : Ok. Setelah kamu peroleh bilangan pertama adalah 15 dan bilangan 

kedua·adalah 9, bagaimana earn memastikan bahwa jawaban itu sudah 
benar? 

KL1084: Saya hitung ulang, Bu. Kalau hasilnya tetap sama, berartijawaban saya 
sudah benar. 

P1 085 : Bagaimana kamu memantau kebenaran hasil yang kamu peroleh? 
KL1085: Saya berhati-hati menghitung, Bu. Menurut saya, kalau saya benar pas 

menghitungnya, hasinya juga akan benar. 
P1 086 : Apakah tadi kamu juga mengecek apakah jawaban yang kamu peroleh 

sudah benar? 
KLl 086 : Iya, Bu. Itu wajib. 
P1087 : Coba ceritakan apa yang kamu lakukan untuk mengecek kebenaran 

jawaban yang kamu peroleh! 
KL1087: Saya hitung ulang, 15 kali 2 hasilnya 30, 15 ditambah 81 hasilnya 96, 

dan 9 kali 9 hasilnya 81. Pas, tetap sama dengan hitungan saya yang 
tadi. Jadi,jawabannya sudah benar. 

P1088 : Ok. Apakah sejauh ini kamu sudah benar-benar yakin dengan 
pemahaman masalah pada soal ini? 

KL1088: lya, Bu. 
Pl 089 : Apakah kamu perlu membaca kembali soal untuk memastikan 

pemahamanmu? 
KL1 089 : Tidak, Bu. Sudah cukup. 
P1090 : Jadi, sudah yakin betul, begitu? 
K.Ll090 : Betul , Bu. hehe (Subjek tersenyum kecil) 
P1091 : Kalau begitu, kita akhiri wawancara kita pada hari ini. Terima kasih 

atas ke:rjasamanya. 
KL1091: Sama-sama, Bu. 
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Lampiran E.lO: Transkrip Wawancara Subjek KL dalam Memecahkan 

Masalah2 

P2001 : Apa kabarnya, masS ... ? 
KL2001 : Baik, Bu. 
P2002 : Apakah hari ini kamu dalam keadaaan sehat? 
KL2002 : Iya, Bu. 
P2003 : Ok. Lembar yang saya pegang ini adalah lembar soal. Kalau kamu saya 

berikan soal, apa langkah pertama yang kamu ambil untuk memahami 
soal tersebut? 

KL2003 : Mernbacanya, Bu. 
P2004 : Apakah dengan rnembaca karnu bisa mernahami soal dengan baik? 
KL2004 : Tidak, Bu. 
P2005 : Terus? 
KL2005: Mernbaca soal itu biar saya tahu isi soalnya. Terns, kalau mau paham, 

biasanya saya harus rnembaca lagi. Kadang juga bertanya ke ternan. 
P2006 : Oh, begitu. Biasanya, apakah dengan begitu, karnu bisa mernahami soal 

dengan baik? 
KL2006 : hebe {Subjek tersenyum kecil) Kadang bisa paham kadang tidak, Bu. 

Kalau soalnya rnudah, saya bisa paham. Kalau soalnya sulit, terus 
ternan-ternan juga tidak bisa, biasanya saya juga tidak paham. 

P2007 : Baiklah. Silahkan, ini adalah lernbar soal yang saya maksud. (Peneliti 
menyodorkan lembar soal ke hadapan subjek). 

KL2007 : lni dibaca ya, Bu? 
P2008 : Silahkan kalau rnau dibaca. 
KL2008 : (Subjek mengnmbil lembar soal dengan Iangan kanannya. kertas soal 

ditegakkan sejajar dengan pandnngan matanya. Sejenak, subjek 
mengernyitkan dahinya seakan teringat sesuatu) Ini soal yang waktu itu 
ya, Bu? 

P2009 : Bukan yang waktu itu. Akan tetapi soal ini setipe dengan yang waktu 
itu. Kamu masih ingat ya soal yang waktu itu? 

KL2009 : Masih ingat sedikit, Bu. (Subjek melanjutkan membaca soal tanpa 
bersuara. Kakinya bergerak-gerak ke atas ke bawah membentuk irama 
hentakan ke lantai. Tangan kirinya memainkan pulpen yang 
dipegangnya ke kiri dan ke kanan. Sesekali subjek mengernyitkan dahi 
sambil mengetuk-ngetukkan pu[pen ke lembar soal. Cukup lama subjek 
membaca soal) Sudah, Bu. 

P2010 : Ok. Ini rnaksudnya kamu sudah selesai rnembaca soal ataukah sudah 
paham? 

KL2010: Sudah selesai rnembaca soal, Bu. 
P2011 : Akan tetapi, apakah kamu sudah paham soa1 ini? 
KL20 11 : Sedikit, Bu. 
P2012 : Apa yang karnu lakukan selanjutnya pada saat kamu belum rnemahami 

soal ini? 
KL2012 : Saya rnernbaca soalnya lagi, Bu. 
P2013 : Apakah sekarang kamu perlu rnelakukannya? 
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KL2013: Iya, Bu. 
P2014 : Ok. Kalau begitu, silahkan kamu baca kembali soal ini. 
KL2014: (Subjek kembali membaca soa/ dalam hati. Tidak terlalu lama 

kemudian, subjek meletakkan lembar soal yang dipengangnya) Sudah, 
Bu. 

P2015 : Apakah kamu sudah dapat mengerti maksud soal ini? 
KL2015: Insya Allah, Bu. 
P2016 : Ok. Apakah kamu hams mengerti konsep tertentu untuk dapat 

menyelesaikan soal ini? 
KL2016: Pasti saya hams bisa mengalikan dan menjumlah, Bu. 
P20 17 : Mengapa begitu? 
KL20 17 : Ini kan ada "tiga kali bilangan pertama", berarti saya hams bisa 

mengalikan. Terns ada juga "bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua", berarti saya hams bisa menjumlah. 

P20l8 : Oh, begitu. Apakah dengan menguasai perkalian dan penjumlahan, 
kamu sudah dapat menyelesaikan soal ini dengan baik? 

KL2018: Em ... (Subjek bergumam. Sepertinya dia sedang berpikir. Sesekali 
subjek menunjuk kata-kata di soal dengan menggunakan ujung 
pulpennya. Agak lama subjek terdiam seperti ini) Tidak, Bu. Ada lagi 
yang saya hams bisa. 

P2019 : Apa itu? 
KL20 19 : Saya juga harus tahu bilangan as1i dan k:uadrat, Bu. 
P2020 : Mengapa begitu? 
KL2020: Di sini (di soal) ada bilangan asli dan kuadrat. Jadi sayajuga hams tahu 

bilangan asli dan kuadrat. 
P202l : Ok. Jadi, kamu merasa bahwa kamu harus menguasai perkalian, 

penjumlahan, bilangan asli, dan kuadrat agar dapat menyelesaikan soal 
ini dengan baik, begih1kah'? 

KL2021 : Iya, Bu. 
P2022 : Apakah konsep-konsep yang kamu sebutkan itu sudah sesuai dengan 

soal ini? 
KL2022 : lnsya Allah sudah, Bu. 
P2023 : Bagaimana kamu bisa mengatakan begitu? 
KL2023: Kan, kalau dilihat di soal, ada bilangan asli, tiga kali, terns 

dijumlahkan,dan kuadrat, Bu. 
P2024 : Jadi? 
KL2024 : Jadi, bilangan asli, perkalian, penjumlahan, dan kuadrat sudah sesuai 

dengan soal ini. 
P2025 : Oh, begitu. Apakah pada saat kamu tadi membaca soal ini, ada bagian 

yang kamu cermati? 
KL2025 : iya, Bu. 
P2026 : Bagian mana saja itu? 
KL2026: Yang ini dan yang ini, Bu. (Subjek menggunakan ujung pulpennya 

untuk membuat garis bawa pada kalimat "Tiga kali bi/angan pertama 
adalah 30" dan kalimat "Bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 74") 

P2027 : Apakah ada yang lain selain kalimat itu? 
KL2027 : Ada, Bu. 
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P2028 : Yang mana? 
KL2028 : Ini, Bu. (Subjek kembali menggarisbawahi kalimat "Terdapat dua 

bilangan asli berlainan ") ini juga, Bu (Subjek menggarisbawahi 
kalimat "Carilah kedua bilangan tersebut") 

P2029 : Ok. Berarti kamu memperhatikan/mencermati seluruh kalimat di soal 
ini, begitukah? 

KL2029 : Hebe (Subjek tersenyum kecil) Iya, Bu. 
P2030 : Mengapa kamu mencermati kalimat-kalimat yang kamu tunjuk tadi? 

Tolongjelaskan dengan rinci ya. 
KL2030: Di sini (di soal), pasti ada yang diketahui dan yang ditanyakan. 

"Terdapat dua bilangan asli berlainan", berarti ini diketahui. "Tiga kali 
bilangan pertama adalah 30", ini yang diketahui. "Bilangan pertama 
dijurnlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 
bilangan 74", ini yang diketahui. Carilah kedua bilangan tersebut, ini 
yang ditanyakan. 

P2031 : Apakah dengan begitu, seluruh kalimat di soal ini penting untuk kamu 
ingat agar kamu dapat menyelesaikan soal ini dengan baik? 

KL2031 : Tidak, Bu. yang penting, saya ingat kalau yang dicari dua bilangan dan 
yang diketahui itu, Bu. 

P2032 : Oh, begitu. Apakah sejauh ini langkah yang kamu ambil untuk 
memahami soal sudah menghasilkan pemahaman yang kamu inginkan? 

KL2032 : Iya, Bu. 
P2033 : Bagaimana kamu bisa mengatakan iya? 
KL2033 : Kan pas saya membaca soal, saya bisa tabu isi soal. Terus, saya jadi 

bisa tabu apa yang dicari dan yang diketahui di soal itu. 
P2034 : Jadi, apakah dengan begitu, kamu sudah paham de.ngan baik soa1 ini? 
KL2034: Insya Allah, Bu. 
P2035 : Berarti, apakah kamu bisa mengungkapkan soal ini sesuai dengan 

pemahamanmu? 
KL2035 : Bisa, Bu. 
P2036 : Silahkan. 
KL2036: Terdapat dua bilangan asli berlainan. Tiga kali bilangan pertama adalah 

30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, 
maka menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua bilangan tersebut. 
(Subjek membaca setiap kalimat di soal) 

P2037 : Kalau saya tanyakan maksud soal ini, apakah kamu bisa 
menjclaskannya? 

KL2037 : Bisa, Bu. 
P2038 : Silahkan. 
KL2038 : Maksudnya, ada dua bilangan. Kalau yang pertama dikali tiga hasilnya 

30. Terns, yang pertama dijurnlah dengan kuadrat yang kedua, 
menghasilkan 74. Cari kedua bilangan itu. 

P2039 : Ok. Sepertinyakamu sudah paham benar soal ini ya. 
KL2039 : Kan ini soalnya mirip yang kapan hari itu, Bu. Saya masih ingat sedikit 

caranya. 
P2040 : Oh, begitu. Bagaimana kamu bisa yakin apa yang kamu ungkapkan 

tentang maksud soal ini sudah sesuai dengan soal ? 
KL2040 : Kan kalau dilihat di soal, memang begitu maksud soalnya, Bu. 
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P2041 : Begitu, bagaimana karnu memeriksa bahwa apa yang kamu ungkapkan 
itu sudah benar? 

KL2041 : Dilihat lagi di soal. Kalau kata-kata dan angkanya sudah sama, berarti 
sudah benar. 

P2042 : Oh, begitu. Kamu tadi menyebutkan bahwa karnu harus menguasai 
konsep perkalian, penjumlahan, bilangan asli, dan kuadrat. Bagaimana 
kamu memeriksa apakah konsep tersebut sesuai untuk menyelesaikan 
masalah ini? 

KL2042: Dilihat ke soalnya, Bu. Ini kan ada "tiga kali bilangan pertama", berarti 
saya hams tabu perkalian. Terus, "bilangan pertama dijumlahkan 
dengan kuadrat bilangan kedua", herarti penjumlahan dan kuadrat. Juga 
"Terdapat dua bilangan asli berlainan", berarti harus tabu bilangan asli. 
Jadi sudah benar. 

P2043 : Dengan demikian, kamu sudah yakin bahwa dengan menguasai konsep
koosep tersebut, kamu dapat menyelesaikan soal ini dengan baik? 

KL2043 : lya, Bu. 
P2044 : Ok. Kamu sudah memaharni soal ini melalui cara yang kamu lakukan 

tadi. Apakal1 ada kemungkinan cara lain untuk memahami soal ini? 
KL2044 : Tidak tabu, Bu. 
P2045 : Jadi, kamu tidak terpikir cara lain selain cara yang kamu lakukan itu? 
KL2045 : lya, Bu. Hanya ini cara yang saya tabu. 
P2046 ~ Selanjutny.a, setelah kamu memahami soal ini, bagaimana langkah

langkah menyelesaikan soal ini? 
KL2046 : Pertama, dihitung dulu bilangan pertamanya berapa, terns, dihitung 

bilangan keduanya. 
P204 7 : Secara lebih rinci, bagaimana kanm men£ari bilangan pertama dan 

kedua? 
KL2047 : Em ... (Subjek tampak berpikir sebelum menjawab soal. Kembali subjek 

mencermati soal. Sesekali subjek menunjuk kata-kata tertentu di soal 
dengan menggunakan ujung pulpennya, sambil mengernyitkan dahinya. 
Cukup lama subjek terdiam seperti ini) Kalau bilangan pertama, bisa 
dihitung dengan mencari bilangan yang dikalikan 3 hasilnya 30. Kalau 
bilangan kedua, dihihmg dengan cara mencari bilangan yang ditambah 
bilangan pertama hasilnya 74, terus dicari berapa kali berapa hasilnya 
itu. 

P2048 : Oh, begitu. Untuk melakukan itu semua, kira-kira kamu perlu waktu 
berapa lama? 

KL2048 : Agak lama, Bu. 
P2049 : kifa..:kira berapa menit? 
KL2049 : 25 menit. 
P2050 : Tadi kamu katakan bahwa karnu akan mencari bilangan pertama 

kemudian mencari bilangan kedua. Apakah hanya cara itu yang dapat 
digunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

K.L2050 : Hanya cara itu yang saya ~ Bu_ 
P2051 : Misalnya, kalau mencari bilangan kedua dulu kemudian bilangan 

pertama, apakah itu mungkin? 
KL2051 : Em ... (Subjek berpikir sejenak) Saya tida tabu, Bu. Mungkin bisa. Tapi 

saya tida taht~ caranya. Sepertinya sulit. 
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P2052 : Apakah kamu sempat memikirkan cara lain ootuk menyelesaikan soal 
ini selain cara yang kamu sebutkan tadi? 

KL2052 : Tidak, Bu. Saya hanya memikirkan cara yang tadi saja. 
P2053 : Ok. Apa alasanmu memilih menghitung bilangan pertama terlebih 

dahulu kemudian bilangan kedua? 
KL2053 : Paling mudah mencari bilangan pertama, Bu. Kalau bisa didapat 

bilangan yang dikali 3 hasilnya 30, berarti saya telah dapat bilangan 
pertama. Tapi kalau bilangan kedua, agak rumit. 

P2054 : Apakah kamu tidak melewatkan sesuatu pun pada langkah-langkah 
yang telah kamu tentukan? 

KL2054 : Tidak, Bu. 
P2055 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa tidak ada yang terlewat? 
KL2055 : Karena saya bisa mencari bilangan yang ditanyakan. 
P2056 : Oh, begitu. Apakah dengan begitu kamu dapat menyelesaikan soal ini 

dengan baik? 
KL2056 : Kan bisa didapat bilangan pertama dan kedua, berarti selesai, Bu. 
P2057 : Apakah dengan begitu dapat dikatakan bahwa cara yang kamu pilih itu 

adalah yang paling cepat dan tepat tmtuk menyelesaikan soal ini? 
KL2057 : Iya, Bu. 
P2058 : Apa alasanmu? 
KL2058: Cara yang saya katakan tadi sudah paling mudah, Bu. Bisa didapat 

bilangan pertama dan keduanya 
P2059 : Jadi? 
KL2059: Jadi, cara itu adalah cara yang paling cepat dan tepat, menurut saya, Bu. 
P2060 : Apakah cara yang kamu sebutkan itu sudah sesuai dengan soal ini? 
KL2060 : Iya, Bu. Sesuai. 
P2061 : Bagaimana kamu memeriksa bahwa itu sudah sesuai? 
KL2061: Saya lihat apa yang ditanya di soal, Bu. Ini yang ditanyakan adalah 

bilangan pertama dan kedua. Dengan cara tadi juga bisa didapat 
bilangan pertama dan kedua, Bu. Jadi, sudah sesuai. 

P2062 : Kamu tadi juga mengatakan bahwa kira-kira kamu perlu 25 menit ootuk 
menyelesaikan soal ini. Apakah dengan waktu itu kamu dapat 
menyelesaikan soal ill.i dengan baik? 

KL2062: Insya Allah, Bu. 
P2063 : Apa alasanmu? 
KL2063 : Untuk bilangan pertama, saya moogkin bisa agak cepat. Sepertinya 5 

meRit, bisa. Tapi :untuk bilangan kedua, say-a perlu lama. Paling 20 
menit. Jadi, kalau ada waktu 25 menit, saya moogkin bisa menjawab 
soal ini, Bu. 

P2064 : Oh, begitu. Kamu kan sudah menyusoo rencana langkah-langkah 
meyelesaikan soal ini. Apa langkah pertama yang kamu lakukan pada 
saat melaksanakan rencana tersebut? 

KL2064 : Pertama, saya akan tulis 3 kali bilangan pertama = 30, terus dihitung. 
P2065 : Ok. Kalau begitu, silahkan kamu seJesaikan soal ini. Tulis jawabanmu 

di lembar jawab. 
KL2065 : (Subjek mulai menjawab soal. Sepertinya subjek sudah yakin dengan 

langkah-langkah yang Ielah disusunnya. lni terlihat dari mantapnya 
subjek menu/is di lembar ja:wab. Beberapa kali tampak subjek 
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mengemyitkan dahi dan mengetuk-ngetuk ujung pulpen ke lembar soal 
untuk kemudian menuliskan sesuatu di lembar jawab. Subjek agak lama 
mengerjakan soal. Sekitar 20 menit) Sudah, Bu. 

P2066 : Apa yang kamu tulis di lembar jawab? 
KL2066 : Yang diketahui, ditanya, dan jawabannya, Bu. 
P2067 : Bisa kamu sebutkan dengan jelas masing-masing bagian terse but? 
KL2067 : Bisa, Bu. 
P2068 : Silahkan. 
KL2068: Diketahui Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 

kedua, maka menghasilkan bilangan 74. Tiga kali bilangan pertama 
adalah 30. Ditanyakan bilangan pertama dan bilangan kedna. Terus, 
dihitung, Bu. 

P2069 : Bagaimana kamu menghitungnya? 
KL2069: 10 x 3 = 30, terns, 10 + 64 = 74, tems, 64 = 82

. Jadi bilangan pertama = 
lO dan bilangan kedua = 8. 

P2070 : Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang kamu 
sebutkan tadi? 

KL2070 : Sesuai, Bu. 
P2071 : Apa alasanmu? 
KL2071 : Kan dihitung bilangan pertama, terns bilangan kedua. 
P2072 : Bagaimana kamu mengecek bahwa yang kamu lakukan itu sudah sesuai 

dengan rencana yang kamu susun? 
KL2072 : Kalau saya bisa dapat bilangan pertama dan kedua, berarti sudah sesuai, 

Bu. Terus, yang saya hitung bilangan pertama dulu, terus bilangan 
kedua. 

P2073 : Apakah ,pada saat kamu menghitoog tadi, ada kesalahan perhitungan? 
KL2073 : Tidak ada, Bu. 
P2074 : Bagaimana kamu bisa mengatakan begitu? 
KL2074: Tadi saya menghitungnya berkali-kali. Saya juga hati-hati. Jadi, sudah 

benar. 
P2075 : Ok. Kamu telah mendapatkan bilangan pertama 10 dan bilangan kedua 

8. Apakah kamu tadi memikirkan bagaimana mengecek kebenaran 
jaw.aban yang .kamu peroleh? 

KL2075 : Iya, Bu. 
P2076 : Bagaimana cara mengecek kebenaranjawabanmu? 
KL2076: Kalau Saya hitung lagi dan hasilnya sama, berarti jawabannya sudah 

benar, Bu. Kalau masili ada yang berbeda, berarti masih ada yang salah. 
P2077 : Oh, begitu. Dan untuk basil yang sudah kamu peroleh, bagaimana 

kebenarannya? 
KL2077 : Sudah benar, Bu. 
P2078 : Apa alasanmu mengatakan demikian? 
KL2078 : Tadi saya sudah menghitung lagi. Hasilnya sama, Bu. Bilangan pertama 

10 dan bilangan kedua 8. 
P2079 ~ Ok. J~kamu tadisudahmengecekkebenaranjawabanmu? 
KL2079: lya, Bu. Sudah. 
P2080 : Adakah cara lain untuk mengetahui bahwa jawabanmu sudah benar atau 

bel urn? 
KL2080 : Tidak ada, Bu. Hanya cara itu yang saya tahu. 
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P2081 : Baiklah. Apakah kamu sudah yakin dengan semua yang kamu lakukan 
untuk menyelesaikan soal ini? 

KL2081: Iya, Bu. 
P2082 : Mengapa bisa yakin? 
KL2082 : Karena saya sudah mendapatkan bilangan pertama dan bilangan kedua, 

Bu. 
P2083 : Ok. Apakah kamu perlu membaca soal ini sekali lagi untuk memastikan 

pemahamanmu? 
KL2083 : Tidak, Bu. Sudah cukup. 
P2084 : Baiklah kalau begitu. Saya akhiri sekian wawancara hari ini. Terima 

kasih atas kerjasamanya 
KL2084 : Sarna-sarna, Bu. 
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Lampiran E.ll: Transkrip Wawancara Subjek KP dalam Memecahkan 

Masalah 1 

PlOOl : Selamat Pagi. Silahkan disebutkan nama dan kelasnya. 
KPIOOl: CO, kelas 8D. 
P1002 :Nama Panggilannya siapa, Mbak? 
KP1002: C ... , Bu. 
P1003 :Ok. Ini adalah lembar soal yang nantinya mbak Cindy akan saya minta 

untuk menyelesaikannya. Apa langkah pertama yang kamu lakukan 
agar kamu dapat memaharni soal yang akan saya berikan ini? 

KP1003: Pertama saya akan membacanya dulu, Bu. 
Pl 004 : Baiklah. Ini adalah soalnya. Silahkan kamu membacanya. 
KP1004: (Subjek menerima /embar soa/ kemudian membacanya dengan bibir 

bergerak-gerak tanpa suara. Tangannya sambil memainkan pu/pen 
yang dipegangnya. Kakinya bergerak-gerak. Sesekali kepalanya 
mengangguk-angguk secara berirama. Subjek melakukan aktifitas ini 
cukup lama). Sudah, Bu. 

P1005 : Ok. Apakah untuk soal ini, kamu sudah paham? 
KPl 005 : Agak paham, bu. 
P1006 : Baiklah. Tadi, pada saat kamu menerima soal, apakah langkah pertama 

yang kamu lakukan untuk memaharni soal? 
KP1006: Pas terima soal tadi, menurut saya, jika saya membaca soal tersebut 

dengan baik, saya akan dapat memaharni soal tersebut, Bu. 
Pl 007 : Oh, begitu. selanjutnya, apa yang kamu lakukan? 
KPl 007 : Saya membaca soal itu. 
P1008 :Dan, hasilnya? 
KP1008: Temyata, setelah saya membaca soalnya, masih ada juga bagian yang 

saya tidak pahami. 
Pl 009 : Jadi? Apa kesimpulannya? 
KP1009: Berarti selain membaca soalnya, saya juga harus mengerti kata-kata 

(istilah-istilah) yang ada di soal itu, Bu. 
PlOlO : Oh, begitu. Apakah sekarang kamu perlu membaca soallagi untuk lebih 

memahami masalah yang ada di soal ini? 
KP1010: Iya, Bu. 
P1011 : Ok. Silahkan kalau begitu. 
KP1 011 : (Subjek membaca soal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sepertinya 

subjek hanya fokus pada beberapa bagian yang be fum dia pahami saja) 
Sudah, Bu. 

P1012 : Baiklah. Apakah sekarang kamu sudah paham dengan masalah yang ada 
di soal ini? 

KP1012: Insya Allah, sudah, Bu. 
P1013 : Ok. Apakah dengan begitu kamu sudah bisa menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan di soal nomor ini? 
KP1013: Iya, bu. (cukup lama subjek menuliskan sesuatu di lembar jawab 

sambil sesekali membaca ulang soal) 
P1014 : Sudah? 
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KP 1014 : Yang ditanyakan tidak mengerti, bu. 
P 1015 : Apa yang kamu lakukan pad a saat tidak mengerti? 
KP1015: Pingin cari tabu, Bu. Tapi, kalau tetap tidak tabu bagaimana ya, Bu? 

(subjek tertawa) 
P1016 : Bagaimana cara mencari tabunya? 
KP1016: Saya biasanya membaca ulang soal, Bu. (subjek membaca ulang soal, 

cukup lama) 
P1017 :Bagaimana? 
KP1017: Tidak tabu, bu. 
P1018 : Masih belum mengerti, ya? 
KP1018: Iya, bu. 
P1019 : Kalau saya minta kamu menceritakan ulang soal ini, bisa? 
KP1019: Bisa, bu. (Subjek mengambil kertas soal kemudian menunjuk-nunjuk 

kalimat di soa/ dengan bibir bergerak-gerak tanpa suara). 
Pl 020 : Bagaimana ceritanya? 
KP1020 : Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua menghasilkan bilangan 96. 
Dua kali bilangan pertama adalab 30. Cari kedua bilangan tersebut. 
(Subjek membaca soal). 

P1021 : Jadi, apa yang dicari di soal tersebut? 
KP1021 : Kedua bilangan tersebut, Bu. hehe ... jadi ini yang ditanyakan. (subjek 

tersenyum kecil. Raut wajahnya menampakkan ekspresi senang. 
Kemudian subjek melengkapi tulisannya di /em bar jawab ). 

P1022 : Ok. Untuk menyelesaikan soal tersebut, apakah kamu memerlukan 
pengetahuan tertentu? 

KP1022: Em .... (subjek berpikir sejenak sambil mengamati tulisannya di /embar 
jawab. Seseka/i subjek me/that kembali soal) kalau dilihat di soal ini, 
saya hams tabu penjumlaban, kuadrat, dan perkalian, Bu. 

P1023 : Oh, begitu. Mengapa kamu berpikir bahwa kamu hams mengerti 
tentang ketiga hal yang kamu sebutkan itu? 

KP1023 : Kan, kalau dilihat di soal ini, pertama ada kata-kata dijumlahkan. berarti 
saya hams tahu tentang penjumlahan. Terns ada kata-kata kuadrat, jadi 
saya hams tahu tentang kuadrat. Ada lagi kata kali, berarti saya hams 
tahu perkalian. Begitu menurut saya, Bu. 

P1024 : Ok. Selanjutnya, apakah ada informasi penting yang perlu kamu ingat di 
soal itu? 

KP1024: Angkanya, Bu, yang perlu diingat. 
Pl 025 : Bisa kamu jelaskan? 
KP1025 : Di soal ini, ada angka 96 dan angka 30. Itu penting untuk diingat, Bu. 
Pl 026 : Men gap a itu kamu anggap penting? 
KP 1026 : Ini kan, bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, 

maka menghasilkan 96. Dua kali bilangan pertama adalah 30. (Subjek 
sambil menunjuk ke soal dan mengucapkan kalimat-kaimat yang 
berada di soal). 

Pl 027 : Apakah seluruh informasi penting yang ada di soal tersebut sudah 
semuanya kamu sebutkan? 

42176.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



KP1027: Em ... (subjek melihat kembali soal dan mencermatinya) masih ada yang 
lain, Bu. ini juga ada kalimat terdapat dua bilangan asli yang berlainan. 
Dan carilab kedua bilangan tersebut. 

Pl 028 : Ok. Mengapa kalimat-kalimat yang kamu sebutkan itu merupakan 
informasi penting di soal ini? 

KP1028: Karena kalau saya tidak memperbatikan kalimat-kalimat tersebut, bisa 
saja saya tidak dapat menyelesaikan soal itu, Bu. 

P1029 : Mengapa demikian? 
KP1029: Kan kalau tidak ada kalimat-kalimat itu berarti tidak ada yang 

diketahui, Bu. Hebe (subjek tersenyum kecil). 
PI 030 : Ok. Tadi kamu sudah menyebutkan bahwa kamu perlu mengetahui 

tentang penjumlahan, kuadrat, dan perkalian agar dapat menyelesaikan 
soal ini. Apakah ketiga konsep itu sudah sesuai jika digunakan untuk 
menyelesaikan soal ini? 

KP1030: Maksudnya bagaimana, Bu? 
Pl 031 : Kan tadi kamu katakan bahwa kamu harus mengetahui penjmnlahan, 

kuadrat , dan perkalian agar dapat menyelesaikan soal ini. Nah, apakah 
kamu sudah yakin bahwa ketiga konsep itu sudah sesuai dengan 
penyelesaian soal ini? 

KPl 03I : Em... (Subjek terdiam sejenak sambil terlihat mengamati beberapa 
bagian dari soal) sepertinya sudah sesuai, Bu. 

PI 032 : Apa alasanmu mengatakan bahwa memang ketiga konsep tersebut 
sudah sesuai dengan soal ini? 

KP1032: Di soal ini kan ada kata penjumlaban, kuadrat dan kali (subjek sambil 
menunjuk kata yang disebutkan dalam soal dengan menggunakan ujung 
pulpen yang dipegangnya ). Jadi, menurut saya yang perlu saya tabu 
adalah tentang penjumlahan, kuadrat, dan perkalian agar bisa 
menyelesaikan soal ini. 

P1033 : Ob, begitu. Selanjutnya, bisakah kamu menceritakan kembali soal ini 
sesuai dengan apa yang kamu pahami? 

KP1033: Sepertinya bisa, Bu. hebe ... (Subjek tersenyum kecil. Raut wajahnya 
menampakkan ketidakpercayaan diri). 

PI 034 : Ok. Silahkan kamu ceritakan soal ini sesuai dengan apa yang kamu 
pahami. 

KP1034: (Subjek menegakkan kertas soal menggunakan satu tangan. Dia 
mengamati soal sambil Iangan yang lain memainkan pulpen yang 
dipegangnya. Sedangkan kakinya bergerak-gerak) Em ... Terdapat dua 
bilangan asli yang berlainan. Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan bilangan 96. Dua kali 
bilangan pertama adalah 30. Carilah kedua bilangan tersebut. Sudah, 
Bu. (Subjek membaca kalimat-kalimat yang ada di soal dengan persis 
sama seperti yang tertulis di soal). 

PI 035 : Apakah yang kamu sebutkan itu sudah sesuai dengan maksud soal? 
KP1035: Iya, Bu. 
PI 036 : Mengapa kamu bisa yakin bahwa itu sudah sesuai dengan soal? 
KP1036: Kan ini kata-katanya semua ada di soal, Bu. 
PI037 : Ob, begitu. Selain cara yang kamu lakukan untuk memahami soal ini, 

apakah ada kemungkinan cara lain untuk memahaminya? 
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KP1037 : Em ... (Subjek terdiam sejenak). Tidak ada, Bu. 
P1 038 : Ok. Kalau karnu diminta mengeijakan soal ini, berapa lama waktu yang 

kamu perlukan? 
KP1038: Cukup lama, Bu. Paling tidak 30 menit. 
Pl 039 : Mengapa karnu perlu waktu 30 menit untuk menyelesaikannya? 
KP1039: Kan di soal ini ada dua bilangan yang hams dicari. Kalau satu bilangan 

bisa saya dapatkan dalam 15 menit, berarti kalau dua bilangan saya 
perlu 30 menit. 

P1 040 : Oh, begitu. Bisakah kamu ceritakan rencana alur yang kamu akan 
gunakan untuk meyelesaikan soal ini? 

KP1040: Em .. (Subjek terdiam. Kembali dia membaca soal di dalam hati sambil 
menegakkan kertas soal. Kaki dan tangannya tidak berhenti bergerak 
Sesekali subjek menunjuk kata-kata yang ada di soal. Subjek 
menggunaan waktu yang cukup lama untuk melakukan aktifitas ini). 

P1 041 : Bagaimana? Bisakah kamu ceritakan rencana alur yang karnu gunakan 
untuk menyelesaikan soal ini? 

KP1041 : Saya akan cari dulu bilangan pertamanya. Terus, saya akan mencari 
bilangan yang satunya. 

PI 042 : Ok. Secara rinci, dapatkah kamu menyebutkan cara yang kamu tempuh 
untuk mencari kedua bilangan tersebut? 

KP1042: Pertama dihitung dulu bilangan pertamanya. Kan dua kali bilangan 
pertama adalah 30. Jadi, bilangan pertama bisa didapat. Setelah itu baru 
dihitung bilangan kedua, Bu. 

P1043 : Oh, begitu. Mengapa kamu menghittmg bilangan pertama terlebih 
dahulu baru kemudian bilangan kedua? 

KP1043: Sepertinya lebih mudah mencari bilangan pertama dulu, Bu. 
P1 044 : Jika kamu menghitung bilangan kedua terlebih dahulu, apakah ada 

kesulitan? 
KP1044: Kalau dilihat di soal, sulit mencari bilangan kedua dulu, Bu. 
P1045 : Apa kesulitannya? 
KP1 045 : Kan jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, 

maka menghasilkan bilangan 96. (Subjek membaca kalimat di soal). 
Jadi, sulit untuk mencari bilangan kedua dulu, Bu. 

Pl 046 : Jadi, menurut kamu, alur yang kamu sebutkan tadi bahwa kamu akan 
mencari bilangan pertama kemudian dilanjutkan mencari bilangan 
kedua adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan soal ini? 

KP1046: Iya, Bu. 
P1047 : Oh, begitu. Apakah kamu memikirkan rencana cara lain untuk 

menyelesaikan soal ini? 
KP1047: Tidak, Bu. Hanya itu cara yang saya dapat pikirkan. 
P1 048 : Ok. Apakah rencana yang kamu pikirkan tadi sudah sesuai dengan soal? 
KP1048: Maksudnya bagaimana, Bu? 
P1 049 : Kan tadi kamu katakan bahwa kamu akan mencari bilangan pertama. 

T erus berikutnya kamu mencari bilangan kedua. Apakah rencana itu 
sudah sesuai dengan soal ini? 

KP1049: Menurut saya, sudah, Bu. 
P1 050 : Apa alasanmu? 
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KP1050: Kalau dibaca soalnya, saya bisa dapatkan bilangan pertama 
menggunakan angka 30 ini. (Subjek menunjuk angka 30 yang ada di 
soal). Untuk bilangan kedua, saya bisa daptkan dengan menggunakan 
angka 96 ini. (Subjek kembali menunjuk ke soal). Jadi, sudah sesuai 
rencana tadi, Bu. 

P1051 : Ok. Apakah untuk melakukan rencana tersebut waktu 30 menit yang 
kamu perkirakan tadi sudah sesuai? 

KP1051 : Iya, Bu. Saya kurang 1ancar da1am menghitung. Jadi, 30 menit sudah 
pas untuk mengerjakan soal ini. 

P1 052 : Apa yang pertama kali kamu lakukan untuk melaksanakan rencana 
penyelesaian yang telah kamu susun? 

KP1052: Saya tulis dulu 2 x bilangan pertama = 30. Terns dihitung bilangan 
pertamanya, Bu. 

P1053 : Apakah kamu rnemikirkan cara rnelaksanakan rencana yang telah kamu 
susun? 

KP1053: Iya, Bu. 
P1054 : Bagaimana cara melaksanakannya? 
KP 1054 : Dihitung bilangan pertama. Caranya dengan mencari 2 kali berapa dapat 

30. Terns dicari bilangan kedua. Kalau bilangan pertarna sudah dapat, 
bisa digunakan juga untuk rnencari bilangan kedua. 

P1055 : Ok. Kalau begitu, silahkan kamu selesaikan soal ini. 
KP1055: (Subjek mengambil lembar jawaban. Lembar soal yang sedari tadi 

dipegangnya diletakkan di atas meja. Subjek menuliskan jawaban di 
lembar jawab dalam waktu yang cukup lama, 35 menit). Sudah, Bu. 

P1 056 : Baiklah. Silahkan kamu ceritakan jawabanrnu. 
KP1056: 2 kali bilangan pertama = 30. Berarti bilangan pertama adalah 15. 

Terns, 15 ditambah kuadrat bilangan kedua = 96, jadi bilangan kedua 
adalah 9. 

P1057 : Ok. Apakah kamu sudah yakin denganjawaban yang karnu peroleh? 
KP1057 : Sudah, Bu. 
P1 058 : Apa alasanrnu? 
KP1058: Tadi saya sudah menghitung, 2 kali 5 = 10, 2 kali 6 = 12, 2 ka1i 7 = 14, 

terus saya hitung sampai 2 kali 15 = 30. Jadi, pas, Bu. Kalau begitu 
bilangan pertamanya pasti 15. Terns kalau rnaujadi 96, sudah ada 15, 
saya hitung 15 ditambah 10 = 25, 15 ditambah 20 = 35, terns sampai 
saya dapat 15 ditambah 80 = 95, berarti 15 ditambah 81 = 96. Setelah 
itu, saya cari berapa kuadrat hasilnya 81. Pertama saya hitung 1 kuadrat 
= 1, 2 kuadrat = 4, terns sampai saya dapatkan 9 kuadrat = 81. Jadi, 
dapat bilangan keduanya, Bu. 

P1059 : Oh, begitu. Apakah kamu juga yakin bahwa bilangan yang kamu 
peroleh tersebut sudah tepat? 

KP1059: Yakin, Bu. Tadi saya sudah hitung pelan-pelan. Pas mencari 2 kali 
berapa hasilnya 30, saya sudah berhati-hati. Sepertinya sudah benar 
hitungan saya, Bu. terns yang mencari bilangan kedua, saya juga sudah 
pelan-pelan rnenghitungnya, hasilnya pas 96. Jadi, saya yakin tidak 
salah rnenghitung, Bu. 

P1 060 : Apakah apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan soal? 
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KP1060: Iya, Bu. Kan sudah didapat bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi, 
sudah sesuai dengan soal. 

P1061 : Apakah juga sudah sesuai dengan rencana pemecahan masalah yang 
kamu susun tadi? 

KP1061 : Iya, Bu. pertama dicari bilangan pertama, didapat 15. Terns, dicari 
bilangan kedua, didapat 9. 

P1 062 : Apakah kamu memikirkan cara mengecek basil yang telal1 kamu 
peroleb? 

KP1062: Iya, Bu. 
P1063 : Bagaimana cara kamu mengeceknya? 
KP1063: Saya hitungpas apa tidak basilnya kalau 2 kali bilangan pertama adalah 

30. Terns bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikuadratkan 
apakab basilnya 96. Kalau pas, berarti jawabannya benar. 

P1064 : Apakah kamu tadi melakukan pengecekan terbadap basil yang kamu 
peroleh? 

KP1064: Iya, Bu. 
P1 065 : Bagaimana kamu mengeceknya? 
KP1065: Saya hitung 2 kali 15, pas 30. Terns 9 kuadrat adalah 81. Kalau 81 

ditambah 15, pas 96. Jadi, benar bilangan pertama 15 dan bilangan 
kedua 9. 

P1 066 : Apakah Kamu sudah yakin dengan basil yang kamu peroleb tersebut? 
KP1066: lya, Bu. Saya sudahyakin. 
P1 067 : Apakah kamu perlu membaca kembali soal untuk memastikan kembali 

bahwa pemahamanmu terbadap soal ini sudah tepat dan hasil yang 
kamu dapat sudah benar? 

KP1067: Tidak, Bu. 
P1068 : Ok. Kalau begitu, kita akhiri untuk soal ini. Terima kasib. 
KP1068: Sarna-sarna, Bu. 
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Lampiran E.12: Transkrip Wawancara Subjek KP dalam Memecahkan 

Masalah 2 

P2001 : Apa kabar, Mbak C ... ? 
KP200 1 : Baik, Bu. 
P2002 : Ok. Hari ini kita berternu kernbali untuk rnelakukan wawancara. 

Apakah rnbak Cindy sudah siap? 
KP2002 : Insya Allah siap, Bu. 
P2003 : Ok. Saat ini saya telah rnenyiapkan satu soal untuk kamu selesaikan. 

Apa yang karnu lakukan pertama kalu tmtuk rnernahami rnasalah yang 
ada di soal ini? 

KP2003 : Saya akan rnembaca soalnya dulu, Bu. Bam kalau nanti rnasih belum 
rnengerti saya biasanya bertanya. 

P2004 : Kepada siapa kamu bertanya? 
KP2004 : Biasanya kalau ada ternan yang saya rasa bisa rnernbantu rnenjelaskan, 

saya bertanya ke ternan. Tapi kalau soalnya sulit sekali dan tidak ada 
ternan yang bisa, saya bertanya ke guru, Bu. 

P2005 : Oh, begitu. Ini lernbar soalnya. Silahkan kalau kamu rnau rnernbacanya. 
KP2005 : Dibaca keras-keras atau dalam hati, Bu. 
P2006 : Terserah kamu. Mana yang rnernbuat kamu nyaman. 
KP2006 : (Subjek mengangkat lembar soal sejajar dengan pandangan matanya 

menggunakan salah satu tanggnya. Sementara tangan yang lain 
memainkan pulpen yang dipegangnya dengan sesekali mengetukkan 
ujung pulpen ke dahinya. Kakinya bergerak-gerak seperti membuat 
gerakan agar badannya tida diam. Subjek membaca soal dengan 
berbisik lirlh untuk dirinya sendiri. Aktifitas ini dilakukan subjek dalam 
waktu yang cukup lama) Sudah, Bu. 

P2007 : Ok, apakah kamu sudah paham? 
KP2007 : Agak paham, Bu. Sepertinya soalnya kayak yang kapan hari itu ya, Bu? 
P2008 : Iya. Mernang soalnya setipe dengan yang kapan hari itu. Terns, apa 

rnasalahnya sehingga kamu belurn cukup paham soal ini? 
KP2008 : Hehe (Subjek tersenyum kecil). Saya rnasih belurn yakin dengan apa 

yang saya rnengerti di soal ini, Bu. 
P2009 : Ok. Kalau begitu, apa yang karnu lakukan selanjutnya? 
KP2009: Kalau saya rninta waktu untuk rnernbaca kernbali soal ini, bolehkah Bu? 
P20 10 : Silahkan. 
KP2010: (Subjek kembali membaca soal. Kali ini konsentrasi subjek tampak 

hanya pada bagian tertentu darl soal. Kemungkinan hanya bagian yang 
subjek belum cukup yakin saja. Hal ini tampak dari pandangan 
matanya dan arah ujung pulpen yang dipegangnya. Aktifitas ini 
dilakukan subjek tidak begitu lama). Insya Allah sudah, Bu. 

P2011 : Apakah kamu sudah paham rnasalah di soal ini? 
KP2011 : Sudah lebih paham dibanding tadi, Bu. Hehe (Subjek tersenyum kecil). 
P2012 : Ok. Bisakah kamu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan di soal ini? 
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KP2012: Iya, Bu. (cukup lama subjek menuliskan sesuatu di lembar jawab 
sambil sesekali membaca ulang soal. Kakinya terus bergerak-gerak 
sehinggan badan subjek tida sempat terdiam. Kadang sesekali kakinya 
mengehentak-hentak kecil ke lantai). Sudah, Bu. 

P2013 : Ok. Apakah sudah kamu tulis semua yang diketahui dan yang 
ditanyakan di soal ini? 

KP2013: Insya Allah sudah semua, Bu. Tapi tidak tahu juga kalau ini masih 
salah. Hehe (Subjek tersenyum kecil). 

P2014 : Kok sepertinya kamu masih ragu-ragu dengan apa yang kamu tuliskan? 
KP2014: Tidak, Bu. Saya sudah cukup yakin. 
P20 15 : Baik kalau begitu. Kalau saya minta kamu menceritakan ulang soal ini, 

bisa? 
KP2015 : Bisa, Bu. 
P2016 : Bagaimana ceritanya? 
KP2016: Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Tiga kali bilangan pertama 

adalah 30. Jika bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
kedua menghasilkan bilangan 74. Carilah kedua bilangan tersebut. 
(Subjek membaca ka/imat-kalimat di soa/). 

P2017 : Selanjutnya, apa yang kamu tuliskan pada bagian diketahui? 
KP2017 : Diketahui tiga kali bilangan pertama adalah 30. Jika bilangan pertama 

dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua mengahasilkan bilangan 
74. 

P2018 :Terns, apa yang ditanyakan? 
KP20 18 : Ditanyakan bilangan pertama dan kedua. 
P2019 : Ok. Setelah kamu membaca dan memahami soal ini, apakah untuk 

menyelesaikannya, kamu perlu mengetahui tentang konsep tertentu? 
KP2019: Maksudnya, Bu? 
P2020 : Kan tadi kamu sudah membaca soal ini. Kamu juga sudah bernsaha 

untuk memahaminya. Setelah kamu paham, apakah kamu merasa perlu 
mengetahui konsep tertentu agar dapat menyelesaikan soal ini dengan 
baik? 

KP2020 : Iya, Bu. 
P2021 : Konsep apa saja itu? 
KP2021 : Menurut saya, say a harus tahu bilangan asli. Terns, saya juga harus tahu 

perkalian, penjumlahan, dan kuadrat. 
P2022 : Oh, begitu. Apa alasanmu, sehingga kamu merasa perlu memahami 

konsep-konsep yang kamu sebut tadi? 
KP2022 : Di soal kan ada kata-kata bilangan asli. Jadi, saya perlu tahu bilangan 

asli. Terus ada kata kali, berarti perkalian. Ada juga kata dijumlahkan, 
berarti penjumlaha. Terus, ada kata kuadrat, berarti sayajuga harus tahu 
kuadrat. Begitu, Bu. 

P2023 : Baiklah. Apakah ada informasi penting yang perlu kamu ingat di soal 
ini? 

KP2023 : Iya, Bu. Angkanya yang perlu diingat. 
P2024 : Apakah ada yang lain? 
KP2024: Terus, Jumlahnya. 
P2025 : Bisakah kamu menyebutkannya secara rinci? 
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KP2025 : Bisa, Bu. Angka yang perlu diingat adalah ini, 30 (Subjek menunjuk 
bilangan yang ada di soal menggunakan ujung pulpennya). Kan ini ada 
kalimat tiga kali bilangan pertama adalah 30. Ini juga perlu diingat, Bu. 
Penting. Hehe (Subjek tersenyum kecil). Terns, ini juga ada angka 74 
(Subjek menunjuk bilangan 74 yang ada di soal dengan menggunakan 
ujung pulpennya). Ini penting karena di sini dituliskan kalau bilangan 
pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua, maka 
menghasilkan 74. Begitu, Bu. 

P2026 : Oh, begitu. Jadi, pada saat kamu tadi membaca soal ini, ada bagian-
bagian yang kamu cermati? 

KP2026 : Tentu, Bu. 
P2027 : Bagian mana saja yang kamu cermati? 
KP2027: Bagian ini, Bu. (Subjek menunjuk ke kalimat di soal "tigak kali 

bilangan pertama adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua, maka menghasilkan 74. Carilah kedua 
bilangan tersebut" dengan menggunakan ujung pulpennya). 

P2028 : Ok. Apa alasanmu mencermati kalimat-kalimat itu? 
KP2028: Ini adalah yang diketahui dan yang ditanya di soal ini, Bu. Jadi, saya 

hams mencermatinya. Takutnya kalau tidak dicermati, angka yang saya 
ingat salah. Hehe (Subjek tersenyum kecil). 

P2029 : Tadi ketika saya tanyakan langkah pertama yang kamu lakukan untuk 
memahami soal adalah dengan membaca soalnya. Apakah dengan 
membaca kamu sudah dapat memahami soal ini? 

KP2029 : Tidak, Bu. membaca hanya untuk mengetahui saja ini soalnya apa. 
Terns kalau ingin paham, saya masih hams mengerti kata-kata (istilah
istilah) di soal ini. Dengan begitu saya bisa tahu apa yang diketahui dan 
yang ditanya di soal ini. 

P2030 : Oh, begitu. Kamu tadi juga mengatakan bahwa untuk menyelesaikan 
soal ini kamu perlu tahu tentang konsep bilangan asli, perkalian, 
penjumlahan, dan kuadrat. Apakah ada konsep lain yang juga perlu 
kamu tahu untuk menyelesaikan soal ini? 

KP2030 : Sepertinya tidak, Bu. Itu saja. 
P2031 : Apa alasanmu sehingga kamu sangat yakin bahwa dengan mengetahui 

konsep itu kamu sudah dapat menyelesaikan soal ini? 
KP2031 : Saya yakin, karena di soal ini memang tida menyebutkan kata-kata yang 

lain selain bilangan asli, kali, dijumlahkan, dan kuadrat. Misalnya ada 
kata kurang atau bagi, maka saya perlu tahu pengurangan atau 
pembagian. Tapi, kan di soal ini tida disebutkan kata-kata kuranga 
ataupun bagi. Begitu, Bu. Hehe (Subjek tersenyum kecil. Kali ini sorot 
matanya menandakan bahwa subjek sang at yakin dengan jawabannya ). 

P2032 : Oh, begitu. Jadi konsep-konsep tersebut sudah sesuai untuk 
menyelesaikan soal ini, begitu? 

KP2032 : Iya, Bu. Sudah sesuai. 
P2033 : Bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu sudah sesuai? 
KP2033 : Kalau saya lihat lagi ke soal, kan memang hanya disebutkan bilangan 

asli, kali, dijumlahkan, dan kuadrat. 
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P2034 : Ok. Kamu tadi juga sudah menyebutkan informasi penting yang ada di 
soal ini. Apakah ada informasi lain selain yang kamu sebutkan tadi dan 
itu penting untuk menyelesaikan soal ini? 

KP2034: Em ... (Subjek terdiam sejenak sambil mengamati kalimta-kalimat di 
soal) Tidak, Bu. yang penting ya yang saya sebutkan tadi. Tidak ada 
yang lain lagi. 

P2035 : Ok. Kalau sekali lagi kamu saya minta untuk menceritakan kembali soal 
ini sesuai dengan pemahamanmu, apakah kamu bisa? 

KP2035 : Bisa, Bu. 
P2036 : Silahkan. 
KP2036: Terdapat dua bilangan asli yang berlainan. Tiga kali bilangan pertama 

adalah 30. Bilangan pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan 
kedua, maa menghasilkan 74. Carilah kedua bilangan tersebut. (subjek 
kembali membaca soal dengan suara lantang. Subjek tidak 
menceritakan kembali isi soal, akan tetapi membaca u/ang soal). 

P2037 : Kalau inti soal ini kamu paham tidak? 
KP2037 : Paham, Bu. 
P2038 : Apa inti soal ini? 
KP2038 : Saya hams mencari dua bilangan. Bilangan itu adalah bilangan asli. 

Terns, tiga kali bilangan pertamanya adalah 30. Terns, kalau bilangan 
pertama dijumlahkan dengan kuadrat bilangan kedua hasilnya 74. 

P2039 : Oh, begitu. Apakah yang kamu ungkapkan itu sudah benar-benar sesuai 
dengan maksud soal ini? 

KP2039 : Iya, Bu. Kan soalnya memang begitu. 
P2040 : Apakah selain cara yang kamu tempuh untuk memahami soal ini, kamu 

juga memikirkan cara yang lain? 
KP2040 : Tidak , Bu. hanya cara itu yang saya pikirkan. 
P2041 : Kira-kira ada ataukah tidak kemungkinan memahami soal ini dengan 

cara selain yang kamu lakukan? 
KP2041 : Mungkin ada, Bu. Tapi saya tidak tahu cara yang lain. 
P2042 : Oh, begitu. Setelah kamu paham soal ini, bagaimana alur yang akan 

kamu tempuh untuk menyelesaikan soal ini? · 
KP2042: Apa alur itu, Bu? 
P2043 : Alur sama dengan langkah-langkah yang berurutan dari awal sampai 

akhirnya kamu dapat memperoleh jawaban soal ini. 
KP2043: 0 .... Pertama saya akan mencari bilangan pertama, terns saya mencari 

bilangan kedua. 
P2044 : Bisakah kamu ceritakan lebih rinci? 
KP2044: Iya, Bu. Pertama, saya akan hitung bilangan pertama. kan tiga kali 

bilangan pertama adalah 30. Jadi, saya hams menemukan bilangan 
berapa kalau dikali tiga hasilnya 30. Terns, kalau sudah dapat, saya 
akan cari bilangan kedua. kan bilangan pertama dijumlahkan dengan 
kuadrat bilangan kedua hasilnya 74. 

P2045 : Mengapa kamu memilih untuk mencari bilangan pertama dulu 
kemudian bilangan kedua? 

KP2045: Lebih mudah mencari bilangan pertama dulu bam bilangan kedua, Bu. 
P2046 : Kok tahu bahwa itu lebih mudah, apa alasanmu? 
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KP2046 : Kan kalau untuk mencari bilangan pertama hanya menghitung bilangan 
berapa kalau dikali tiga hasilnya 30. Tapi kalau mencari bilangan 
kedua, rumit. Kata-katanya saja ada bilangan pertama dijumlahkan 
kuadrat bilangan kedua. ini pasti lebih rumit, Bu. 

P2047 : Tapi, sebenarnya bisa tidak kalau dicari dulu bilangan kedua barn 
kemudian bilangan pertama? 

KP2047: Em .... (Subjek terdiam. Tampaknya subjek sedang berpikir). Tidak tahu, 
Bu. Tapi sepertinya memang lebih cepat kalau mencari bilangan 
pertama dulu barn kemudian bilangan kedua. 

P2048 : Ok. Apakah alur yang kamu susun itu sudah sesuai dengan soal ini? 
KP2048 : Sesuai, Bu. 
P2049 : Bagaimana kamu mengecek bahwa itu sudah sesuai dengan soal ini? 
KP2049 : Kan yang dicari bilangan pertama dan bilangan kedua. Kalau saya 

sudah dapat menemukan bilangan pertama dan bilangan keduanya 
berarti sudah sesuai dengan soal ini, Bu. 

P2050 : Oh, begitu. Untuk menjalankan alur yang kamu sebutkan itu, perlu 
berapa menit kira-kira? 

KP2050 : Kayaknya 30 menit, Bu. hehe (subjek tersenyum kecil) 
P2051 : Mengapa kamu perkirakan waktu yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan soal ini adalah 30 menit? 
KP2051: Saya kurang bisa menghinmg, Bu. Takutnya kalau waktunya kurang 

saya jadi salah menjawabnya. 
P2052 : Bagaimana kamu bisa memutuskan bahwa 30 menit adalah perkiraan 

waktu yang cukup untuk kamu menyelesaikan soal ini? 
KP2052 : Untuk mencari bilangan pertama, saya perlu waktu sekitar 10 menit. 

Terns untuk mencari bilangan kedua, saya perlu waktu lebih lama. 
Mungkin 20 menit cukup. Jadi, 30 menit saya bisa menyelesaikan soal 
ini. 

P2053 : Ok. Sekarang silahkan kamu selesaikan soal ini. Tulis jawabanmu di 
lembar jawab. 

KP2053 : Iya, Bu. (Subjek mengerjakan soal dengan serius. Akan tetapi badan 
subjek tidak terdiam. Hal ini dikarenakan kakinya yang terus bergerak. 
Sesekali subjek memainkan pulpen yang ada di tangannya di sela-sela 
subjek menuliskan jawaban di lembar jawab.subjek melakukan aktifitas 
mengerjakan soal ini kurang lebih 32 menit). Sudah, Bu. 

P2054 : Apa yang pertama kali kamu lakukan ketika melaksanakan rencana 
yang telah kamu susun? 

KP2054: Pertama saya tulis dulu 3 x bilangan pertama = 30. Terns, saya hitung, 
Bu. 

P2055 : Ok. Kamu tadi telah menyusun rencana untuk menyelesaikan soal ini. 
Bagaimana cara yang kamu pikirkan untuk melaksanakan rencana 
terse but? 

KP2055 : Saya cari 3 kali berapa hasilnya 30. Kalau sudah dapat, hasilnya itu 
ditambah berapa hasilnya 74. Barn kemudian saya cari bilangan kedua. 

P2056 : Bagaimana cara mencari bilangan kedua? 
KP2056 : Kan sudah dapat bilangannya, jadi saya akan mencari bilangan berapa 

kalau dikuadratkan hasilnya bilangan itu. Kalau sudah dapat, itu berarti 
bilangan keduanya. 
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P2057 : Oh, begitu. Bisakah kamu ceritakan jawaban yang tadi kamu tuliskan di 
lembar jawab? 

KP2057 : Tiga kali bilangan pertama = 30. Saya cari tiga kali berapa hasilnya 30. 
Cara menghitungnya juga disebutkan, Bu? 

P2058 : Iya, silahkan secara rinci kamu ceritakan sampai akhirnya kamu 
memperoleh jawaban soal ini. 

KP2059: Kan 3 x 5 = 15,3 x 6 = 18, terns saya hitung sampai saya dapat 3 x 10 = 
30. Jadi, saya dapat bilangan pertama adalah 10. Terns, 10 ditambah 
berapa hasilnya 74. Saya hitung, 10 + 30 = 40, 10 + 40 =50, 10 + 60 = 
70. Akhirnya saya dapatkan 10 + 64 = 74. Terns saya cari bilangan 
berapa kalau dikuadratkan dapat 64. Saya hitung 3 x 3 = 9, 5 x 5 = 25,6 
x 6 =36, sampai saya dapat 8 x 8 = 64. Jadi, 8 kuadrat sama dengan 64. 
Jadi bilangan kedua adalah 8. 

P2060 : Ok. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang 
kamu susun tadi? 

KP2060 : Iya, Bu. Sesuai. 
P2061 : Apa alasanmu mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan rencana yang 

kamususun? 
KP2061 : Kan sudahpas, Bu. Saya cari bilangan pertama terns saya cari bilangan 

kedua. 
P2062 : Apakah kamu tadi melakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan 

rencana ataukah belum? 
KP2062: Saya tadi hanya melihat hasilnya, Bu. Pas saya dapatkan bilangan 

pertamanya, terns saya dapat juga bilangan kedua, saya yakin bahwa itu 
sesuai dengan rencana. 

P2063 : Oh, begitu. Apakah hitungan yang kamu peroleh itu sudah benar? 
KP2063 : Em ... (Subjek terdiam sejenak) Tadi saya sudah yakin bahwa saya tidak 

salah hitung, Bu. karena tadi saya sudah u1ang-u1ang menghitungnya. 
Hehe (Subjek tersenyum kecil). Tapi sebentar ya, Bu. Saya akan periksa 
lagi. (Subjek melihat jawabannya di lembar jawab. Bibir subjek komat 
kamit mengucapkan bilangan tertentu. Sepertinya subjek sedang 
melakukan hitungan perkalian di benaknya. Aktifitas ini dilakukan 
subjek selama kurang lebih 10 menit). Sudah benar, Bu. Tidak ada yang 
salah hitung. 

P2064 : Dengan demikian, jawaban yang kamu peroleh untuk soal ini adalah ... 
KP2064: Bilangan pertama 10 dan bilangan kedua 8. 
P2065 : Apakah kamu tadi memikirkan cara mengecek apakah jawaban yang 

kamu peroleh itu benar ataukah salah? 
KP2065 : Iya, Bu. Pas dapat jawabannya, saya ragu-ragu. Jadi saya pikir kalau 

bilangan pertama dan kedua ini dimasukkan dan hasilnya pas, pasti 
jawaban saya benar. 

P2066 : Selain itu, apakah ada hal lain yang kamu lakukan untuk memperkecil 
kemungkinan hasil yang kamu peroleh salah? 

KP2066 : Ada, Bu. Saya selalu berhati-hati dalam menghitung. Kan memang saya 
agak lama kalau menghitung, Bu. hehe (Subjek tersenyum kecil) Jadi, 
saya pelan-pelan menghitungnya. Biar tidak salah hasil yang saya 
dapat. 

P2067 : Ok. Apakah kamu tadi juga memeriksa basil yang kamu peroleh itu? 
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KP2067 :Iya, Bu. 
P2068 : Bagaimana cara kamu mengeceknya? 
KP2068: Kan 3 x 10 = 30, pas. Berarti benar bahwa bilangan pertama = 10. 

Terns, 10 + 64 = 74, pas. Terns, 8 x 8 = 64, pas juga. Jadi, bilangan 
kedua = 8. 

P2069 : Oh, begitu. Apakah sampai sejauh ini kamu masih merasa perlu untuk 
membaca kembali soal ini sebagai langkah memastikan kebenaran 
pemahamanmu tentang soal ini? 

KP2069 : Em ... Tidak, Bu. Sudah cukup. 
P2070 : Ok. Kalan begitu, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. 
KP2070 : Sarna-sarna, Bu. 
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