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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kemampuan pemecahan 

masalah SPLDV ditinjau dari perbedaan jenis kelamin melalui 

pendekatan Polya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014 di SMP Negeri I 

Buduran. Subjek penelitian ini adalah kelas IX E. Untuk dapat 

mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah pada siswa maka 

dilakukkan dengan memberi tes pemecahan masalah SPLDV. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa siswa laki-laki dan siswa perempuan 

mempunyai perbedaan dalam tahap pemecahan masalah pada soal, 

perbedaan muncul pada tahap melaksanakan rencana dan memeriksa 

kembali. Sedangkan untuk tahap memahami masalah dan menyusun 

rencana tidak ada perbedaan yang signifikan. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah SPLDV, Perbedaan 

Jenis Kelamin, Pendekatan Polya. 

 

Abstract 

This research is aimed to describe ability of problem solving SPLDV 

through polya evaluated of sex. It is qualitative research. This research to 

do at 2013/2014  in SMP Negeri I Buduran. And this subject is nine 

class. to know ability level of problem solving to student so the 

researcher give test about problem solving. From the result of the 

research is boys and girls students have diferences in the procees of the 

problem solving from  question, the diferences is seeing in to do the 

planning and correct again. While for the comprehending problem and 

compiling plan there was not difference.  

 

Key Words: Ability of Problem Solving SPLDV, Diference Sex, Aproach 

Polya 
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Pendahuluan 

Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peranan penting baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Namun 

matematika bukanlah mata pelajaran yang mudah bagi sebagian besar siswa. Meskipun 

siswa hafal perkalian dan pembagian, terkadang mereka bingung ketika berhadapan 

dengan soal cerita yang melibatkan perkalian dan pembagian. Hal ini dapat disebabkan 

siswa kesulitan memahami soal cerita yaitu soal pemecahan masalah. 

Selain itu tingkat kemampuan pemecahan masalah tiap siswa terutama siswa 

laki-laki dan siswa perempuan berbeda terganutng dengan keterampilan dan tingkat 

intelegensi yang dimiliki. Menurut Krutetskii (dalam Annisa, 2011:29) mengungkapkan 

bahwa ketepatan, ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan berpikir laki-laki 

mempunyai kemampuan matematika lebih baik daripada perempuan. 

Sejalan dengan itu, Menurut American Psychological Association (dalam 

Nafi’an, 2011) mengemukakan berdasarkan analisis terbaru dari penelitian internasional 

kemampuan perempuan diseluruh dunia dalam matematika tidak lebih buruk daripada 

kemampuan laki-laki. 

Peneliti memilih soal pemecahan masalah SPLDV untuk kelas IX karena materi 

sudah diberikan sebelumnya di kelas VIII. Dalam menyelesaikan masalash matematika, 

siswa tidak hanya membutuhkan pemahaman akan tetapi membutuhkan penalaran yang 

cukup tinggi untuk menyelesaikan masalah matematika dan tentu saja perbedaan jenis 

kelamin mempunyai peran dalam kemampuan dasar matematika. Peneliti menggunakan 

pendekatan Polya dalam mengukur tingkat kemampuan pemecahan masalah tiap siswa. 

Peneliti menggunakan beberapa landasan teori untuk mendukung  penelitian ini 

yaitu: Kemampuan pemecahan masalah SPLDV sebagai dasar pembelajaran, Jenis 

kelamin sebagai kelompok subjek penelitian , pemecahan masalah polya sebagai 

pendekatan dalam penelitian.  

Masalah bersifat pribadi, karena masalah bagi seseorang belum tentu menjadi 

masalah bagi orang lain. Menurut Siswono (2008:34) masalah dapat diartikan sebagai 

suatu situasi atau pertanyaaan yang dihadapi seorang individu atau kelompok ketika 

mereka tidak mempunyai aturan, algoritma/prosedur tertentu atau hukum yang dapat 
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digunakan untuk menentukan jawabannya. Dengan kata lain masalah muncul karena 

individu tidak mempunyai aturan untuk dapat menyelesaikannya. 

Kemampuan memecahkan masalah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan 

oleh siswa terutama proses perkembangan siswa. Menurut Siswono (2008:35) 

pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya individu untuk merespon atau 

mengatasi halangan atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu jawaban atau 

metode jawaban belum tampak jelas.  

Menurut Veynisaicha (2011) pemecahan masalah adalah suatu proses untuk 

mengatasi kesulitan yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. 

Memecahkan suatu masalah itu bisa merupakan menyelesaikan soal cerita, 

menyelesaikan soal yang tidak rutin, mengaplikasikan matematika dala kehidupan 

sehari-hari atau keadaan lain, dan membuktikan atau menciptakan atau menguji 

konjektur. 

Untuk memperoleh kemampuan pemecahan masalah, sesorang harus memiliki 

banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. menurut Gunawan (2013) 

anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam 

tes pemecahan masalah dibandingkan dengan anak yang latihannya lebih sedikit. 

(Suryadi, 2003) mengungkapkan bahwa sebuah soal pemecahan masalah 

biasanya memuat suatu situasi yang dapat mendorong seseorang untuk 

menyelesaikannya akan tetapi anak tersebut tidak secara langsung dapat 

menyelesaikannya. Untuk dapat menyelesaikan soal pemecahan masalah dibutuhkan 

penalaran, pemahaman konsep dan keterampilan dalam matematika yang cukup tinggi.  

Selanjutnya menurut Krutetskii (dalam Annisa,2011:29) mengungkapkan bahwa 

ketepatan, ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan berpikir, laki-laki mempunyai 

kemampuan matematika lebih baik daripada perempuan. Menurut American 

Psychological Association (Science Daily, 6 Januari 2010) (dalam Nafi’an, 2011) 

mengemukakan berdasarkan analisis terbaru dari penelitian internasional kemampuan 

perempuan di seluruh dunia dalam matematika tidak lebih buruk daripada kemampuan 

laki-laki, dan perempuan-perempuan dari negara yang telah mengakui kesetaraan 

gender menunjukkan menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kemampuan yang 

lebih baik dalam tes matematika. 
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Langkah pemecahan masalah dijelaskan oleh Polya (dalam Siswono, 2008:36) 

(1) Memahami masalah. Dalam hal ini siswa harus membaca soal cerita dengan cermat 

sehinga siswa dapat mengerti makna dari soal cerita, (2) Membuat rencana 

penyelesaian. Dalam hal ini siswa merencanakan teori yang akan digunakan, (3) 

Melaksanakan rencana. Dalam hal ini siswa menuliskan prosedur penyelesaian soal 

cerita, (4) Memeriksa kembali. Dalam hal ini siswa memeriksa hasil akhirnya. 

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif berdasarkan Bogdan dan Biklen 

(dalam Moleong, 2009:11). Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui gambaran tentang 

kemampuan siswa laki-laki, siswa perempuan, dan perbedaan kemampuan pemecahan 

masalah ditinjau dari jenis kelamin pada kelas IX . Sebagai acuan peneliti menggunakan 

pendekatan polya yang sudah dikembangkan menjadi beberapa indikator. Tahap dalam 

penelitian ini, yaitu: 1). memberikan tes pemecahan masalah SPLDV pada siswa, 2). 

Mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin, 3). Wawancara siswa.  

 

Hasil dan Pembahasan 

 Kemampuan pemecahan masalah SPLDV diperoleh dengan cara memberikan 

tes kepada siswa dan wawancara siswa. Tes pemecahan masalah diberikan kepada 35 

siswa kelas IXE yang terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Berikut 

hasil dari tes pemecahan masalah: 

 

Tabel 1 Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah SPLDV Kelas IX E 

Tingkat Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
Siswa Laki-laki Siswa Perempuan 

Tinggi - 2(10%) 

Sedang 4(27%) 15(75%) 

Rendah 11(73%) 3(15%) 

  

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa 73% siswa laki-laki memiliki kemampuan 

pemecahan masalah rendah. 75% siswa perempuan memiliki kemampuan pemecahan 

masalah tingkat sedang.  

 Selanjutnya peneliti menggunakan tahap-tahap pemecahan masalah polya untuk 

mengetahui letak perbedaan langkah dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 
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Berikut adalah analisis lembar jawaban siswa laki-laki dan siswa perempuan 

berdasarkan tahap pemecahan masalah polya.  

Tabel 2 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah SPLDV Ditinjau  Dari 

Perbedaan Jenis Kelamin Berdasarkan Hasil Tes 

Langkah 

Pemecahan 

Masalah 

Perempuan Laki-laki 

Soal 1 Soal 2 Soal 1 Soal 2 

Memahami Masalah     

K1 

- 15 Siswa Tinggi 

- 3 Siswa Sedang 

- 2 Siswa Rendah 

- 20 Siswa Tinggi 

- 0 Siswa Sedang 

- 0 Siswa Rendah 

- 7 siswa Tinggi 

- 0 siswa Sedang 

- 8 siswa Rendah 

- 15 siswa 

Tinggi 

- 0 siswa 

Sedang 

- 0 siswa 

Rendah 

K2 

- 18 Siswa Tinggi 

- 0 Siswa Sedang 

- 2 Siswa Rendah 

- 20 Siswa Tinggi 

- 0 Siswa Sedang 

- 0 Siswa Rendah 

- 8 siswa Tinggi 

- 1 siswa Sedang 

- 6 siswa Rendah 

- 15 siswa 

Tinggi 

- 0 siswa 

Sedang 

- 0 siswa 

Rendah 

Menyusun Rencana 

L1 

- 20 Siswa Tinggi 

- 0 Siswa Sedang 

- 0 Siswa Rendah 

- 2 Siswa Tinggi  

- 0 Siswa Sedang 

- 18 Siswa Rendah 

- 15 siswa Tinggi 

- 0 siswa Sedang 

- 0 siswa Rendah 

- 1 siswa 

Tinggi  

- 0 siswa 

Sedang 

- 14 siswa 

Rendah 

L2 

- 0 Siswa Tinggi 

- 20 Siswa Sedang 

- 0 Siswa Rendah 

- 19 Siswa Tinggi 

- 0 Siswa Sedang 

- 1 Siswa Rendah 

- 0 siswa Tinggi 

- 15 siswa Sedang 

- 0 siswa Rendah 

- 4 siswa 

Tinggi 

- 1 siswa 

Sedang 

- 10 siswa 

Rendah 
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Melaksanakan Rencana 

M1 

- 0 Siswa Tinggi 

- 19 Siswa Sedang 

- 1 Siswa Rendah 

- 19 Siswa Tinggi 

- 0 Siswa Sedang  

- 1Siswa Rendah 

- 0 siswa Tinggi 

- 0 siswa Sedang 

- 15 siswa Rendah 

- 5 siswa 

Tinggi 

- 0 siswa 

Sedang 

- 10 siswa 

Rendah 

Memeriksa Kembali 

N1 

- 0 Siswa Tinggi  

- 17 Siswa Sedang 

- 3 Siswa Rendah 

- 6 Siswa Tinggi 

- 13 Siswa Sedang 

- 1 Siswa Rendah 

- 2 siswa Sedang 

- 0 siswa Sedang 

- 13 siswa Rendah 

- 4 siswa 

Tinggi 

- 0 siswa 

Sedang 

- 11 siswa 

Rendah 

  

Dari tabel 1 terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah di tiap siswa 

disamping perbedaan pemecahan masalah pada tiap kelompok yaitu siswa laki-laki dan 

perempuan serta dalam memecahkan masalah pada tiap soal juga berbeda. 

1. Dalam memahami masalah 1 dan masalah 2 siswa perempuan memiliki 

kemampuan pemecahan masalah sebagai berikut: 

Pada soal 1 untuk indikator K1, ada 15 siswa perempuan dapat menuliskan 

data yang diketahui dengan benar dan lengkap sehingga memiliki kemampuan 

pemecahan masalah tingkat tinggi.  Pada soal nomor 2 untuk indikator K1, ada 20 

siswa perempuan  dapat menuliskan data yang diketahui dengan benar dan lengkap 

sehingga memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi. Tidak ada siswa 

perempuan yang memiliki kemampuan tingkat sedang dan rendah. 

Pada soal nomor 1 untuk indikator K2, ada 18 siswa perempuan pada  dapat 

menuliskan data yang diketahui dengan benar dan lengkap sehingga memiliki 

kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi. Pada soal nomor 2 untuk indikator 

K2, ada 20 siswa perempuan  dapat menuliskan data yang diketahui dengan benar 

dan lengkap sehingga memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi. 
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2. Dalam menyusun rencana penyelesaian siswa perempuan memiliki kemampuan 

pemecahan masalah sebagai berikut: 

Pada soal 1 untuk indikator L1, ada 20 siswa perempuan dapat 

menggambarkan masalah dengan simbol/variabel dengan benar sehingga memiliki 

kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi. Pada soal nomor 2 untuk indikator 

L1, ada 2 siswa perempuan  dapat menggambarkan masalah dengan simbol/variabel 

dengan benar sehingga memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi. 

Tidak ada siswa perempuan yang memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat 

sedang. Ada 18 siswa perempuan yang memiliki kemampuan tingkat rendah. 

Pada soal nomor 1 untuk indikator L2, ada 20 siswa perempuan mampu 

menuliskan rumus yang sesuai namun hasilnya salah sehingga yang memiliki 

kemampuan tingkat sedang. Pada soal nomor 2 untuk indikator L2, ada 19 siswa 

perempuan  mampu menuliskan rumus yang sesuai dengan hasil yang benar sehingga 

memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi.  

3. Dalam melaksanakan rencana siswa perempuan memiliki kemampuan 

pemecahan masalah sebagai berikut: 

Pada soal 1 untuk indikator M1, ada 19 siswa perempuan mampu menuliskan 

dan melakukkan operasi hitung dengan hasil yang benar namun kurang lengkap 

sehingga memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat sedang. Pada soal nomor 

2 untuk indikator M1, ada 19 siswa perempuan  dapat menuliskan data yang 

diketahui dengan benar dan lengkap sehingga memiliki kemampuan pemecahan 

masalah tingkat tinggi.  

4. Dalam memeriksa kembali siswa perempuan memiliki langkah pemecahan 

masalah sebagai berikut: 

Pada soal 1 untuk indikator N1, ada 17 siswa perempuan mampu mampu 

memeriksa kembali langkah-langkah namun hanya sebagian lengkap sehingga 

memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat sedang. Pada soal nomor 2 untuk 

indikator N1, ada 6 siswa perempuan  mampu memeriksa kembali langkah-langkah 

secara keseluruhan sehingga memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat 

tinggi. Ada 19 siswa perempuan yang memiliki kemampuan pemecahan masalah 

tingkat sedang. 
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Berikut analisis kemampuan pemecahan masalah untuk siswa laki-laki: 

1. Dalam memahami masalah 1 dan masalah 2 siswa laki-laki memiliki 

kemampuan pemecahan masalah sebagai berikut: 

Pada soal 1 untuk indikator K1, ada 7 siswa laki-laki dapat menuliskan data 

yang diketahui dengan benar dan lengkap sehingga memiliki kemampuan pemecahan 

masalah tingkat tinggi. Pada soal nomor 2 untuk indikator K1, ada 15 siswa laki-laki  

dapat menuliskan data yang diketahui dengan benar dan lengkap sehingga memiliki 

kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi. 

Pada soal nomor 1 untuk indikator K2, ada 8 siswa laki-laki  dapat 

menuliskan data yang diketahui dengan benar dan lengkap sehingga memiliki 

kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi. Ada 6 siswa laki-laki yang tidak 

menuliskan yang ditanya sehingga memiliki kemampuan tingkat rendah. 

Pada soal nomor 2 untuk indikator K2, ada 15 siswa laki-laki  dapat 

menuliskan data yang diketahui dengan benar dan lengkap sehingga memiliki 

kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi.  

2. Dalam menyusun rencana penyelesaian masalah 1 dan masalah 2 siswa laki-laki 

memiliki kemampuan pemecahan masalah sebagai berikut: 

Pada soal 1 untuk indikator L1, ada 15 siswa laki-laki mampu 

menggambarkan masalah dengan simbol/variabel dengan benar sehingga memiliki 

kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi. Pada soal nomor 2 untuk indikator 

L1,ada 14 siswa laki-laki yang memiliki kemampuan tingkat rendah. 

Pada soal nomor 1 untuk indikator L2, ada 15 siswa laki-laki mampu 

menggambarkan masalah dengan simbol/variabel dengan benar sehingga yang 

memiliki kemampuan tingkat sedang. Pada soal nomor 2 untuk indikator L2, ada 10 

siswa laki-laki memiliki kemampuan pemecahan masalah tingkat rendah. 

3. Dalam melaksanakan rencana siswa laki-laki memiliki kemampuan pemecahan 

masalah sebagai berikut: 

Pada soal 1 untuk indikator M1, ada 15 siswa laki-laki tidak menuliskan dan 

melakukkan operasi hitung sehingga hasilnya salah sehingga memiliki kemampuan 

pemecahan masalah tingkat rendah. Pada soal nomor 2 untuk indikator M1, ada 10 

siswa laki-laki yang memiliki kemampuan tingkat rendah.  
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4. Dalam memeriksa kembali siswa laki-laki memiliki langkah pemecahan 

masalah sebagai berikut: 

Pada soal 1 untuk indikator N1, ada 13 siswa laki-laki yang memiliki 

kemampuan pemecahan masalah tingkat rendah. Pada soal nomor 2 untuk indikator 

N1, ada 11 siswa laki-laki yang memiliki kemampuan tingkat rendah. 

  Dari hasil analisis langkah-langkah pemecahan masalah yang dimiliki siswa 

perempuan dan siswa laki-laki di atas terdapat perbedaan dalam mengerjakan tiap butir 

soal. Untuk mengetahui penyebab perbedaan langkah pengerjaan tiap butir soal maka 

peneliti melakukkan sesi wawancara. Peneliti memilih 2 siswa laki-laki dan 2 siswa 

perempuan yang memiliki kelancaran dalam berkomunikasi dan menyampaikan 

pendapat untuk wawancara. Sehingga dalam hal ini peneliti meminta bantuan guru 

bidang studi dalam untuk memilih subjek wawancara.  

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan oleh beberapa siswa di atas, 

ditemukan penyebab perbedaan  kemampuan pemecahan masalah siswa laki-laki dan 

siswa perempuan adalah karena perbedaan tingkat kesulitan pada soal, kurangnya 

latihan pada siswa, terkadang siswa tidak menuliskan variabel dan perbedaan 

kemampuan pemecahan masalah pada siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Siswa 

perempuan lebih teliti dan lebih lengkap dalam menuliskan langkah pemecahan masalah 

dibanding dengan siswa laki-laki. Karena dari hasil wawancara yang terdapat pada 

lampiran 15 bahwa soal nomor 1 dan soal nomor 2 sudah diberikan pada saat kelas VIII.  

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: 

1. Profil kemampuan pemecahan masalah SPLDV pada siswa laki-laki dalam 

memahami masalah 1 dan 2  memiliki kemampuan yang tinggi, dalam menyusun 

rencana pada masalah 1 yaitu sedang, pada masalah 2 yaitu rendah, dalam tahap 

melaksanakan rencana masalah 1 dan 2 memiliki kemampuan rendah dan dalam 

memeriksa kembali pada masalah 1 dan 2 memiliki kemampuan rendah. 

2. Profil kemampuan pemecahan masalah SPLDV pada siswa perempuan dalam 

memahami masalah 1 dan 2  memiliki kemampuan yang tinggi, dalam menyusun 
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rencana pada masalah 1 yaitu sedang, pada masalah 2 yaitu rendah, dalam tahap 

melaksanakan rencana masalah 1 yaitu sedang, pada masalah 2 yaitu tinggi, dalam  

memeriksa kembali pada masalah 1 dan 2 memiliki kemampuan sedang. 

3.  Profil kemampuan pemecahan masalah SPLDV ditinjau dati perbedaan jenis 

kelamin yaitu terletak pada tahap melaksanakan rencana dan memeriksa kembali. 

Siswa laki-laki tidak mampu melaksanakan rencana dan memeriksa kembali. 

Sedang siswa perempuan mampu melaksanakan rencana dan memeriksa kembali 

meskipun kurang lengkap. 
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