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Abstrak 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan Untuk 

mendeskripsikan pemahaman relasional siswa berkemampuan matematika 

tingkat tinggi, sedang dan rendah dalam memecahkan masalah matematika. 

Pemahaman relasional merupakan kemampuan siswa dalam memahami setiap 

langkah-langkah yang dilakukan dalam memecahkan masalah serta 

mengetahui alasan setiap langkah tersebut dilakukan. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tahun ajaran 2014-2015 di kelas IX-G SMPN 2 Buduran, 

Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

relasional siswa berkemampuan matematika tingkat tinggi, sedang dan rendah 

dalam memecahkan masalah matematika masih kurang. Hal ini terlihat ketika 

siswa dapat memahami masalah, merencanakan cara penyelesaian, 

melaksanakan cara penyelesaian dan mengecek hasil penyelesaian, akan tetapi 

siswa belum dapat menyatakan alasan setiap langkah yang dilakukan. 

Kata kunci : pemahaman relasional, memecahkan masalah matematika, 

kemampuan matematika 

 

Abstract 

This research is a descriptive qualitative study which aimed to describe the 

relational understanding of mathematical ability for students in high level, low 

and medium. Relational understanding is the student’s ability to understand 

every steps which is taken to solve the problem and to know the why each step 

is used. The research was held in the academic year 2014-2015, IX-G class in 

SMPN 2 Buduran, Sidoarjo. This study showed that relational understanding 

of mathematical ability for student’s in high level, low and medium in solving 

mathematical problems were still lacking. This was evident when students were 

able to understanding the problem, planning how to solve the problems, solving 

the problems, and check the results of the problems. However students still 

weren’t able to state the reason every step that is used. 

 Keywords : relational understanding, solve math problems, math skill 
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Pendahuluan 

Ketika memecahkan masalah matematika, siswa berlatih mengintegrasikan 

konsep, teorema dan ketrampilan yang telah dipelajari. Setiap langkah yang dilakukan 

siswa seharusnya didasari alasan atau dasar yang kuat sehingga siswa dapat menggunakan 

konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah lain dalam berbagai kondisi. 

Untuk itu, siswa harus memiliki pemahaman relasional. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan pemahaman relasional siswa berkemampuan matematika tingkat 

tinggi, sedang dan rendah dalam memecahkan masalah matematika. 

Pemahaman merupakan kemampuan siswa dalam menyerap arti dari suatu materi 

yang dipelajari, sehingga pemahaman tidak hanya sekedar menghafal atau mengingat  

suatu materi, melainkan melibatkan usaha untuk mengerti makna dari materi tersebut 

(Vestari, 2009: 15). pemahaman relasional merupakan kemampuan seseorang dalam 

memahami suatu hal secara keseluruhan yaitu memahami setiap langkah dalam 

memecahkan masalah matematika beserta alasan prosedur tersebut dilakukan sehingga 

siswa dapat mengetahui keterkaitan antara konsep-konsep relevan yang terlibat dalam 

proses pemecahan masalah (Skemp, 1989: 2). 

Menurut Suherman dkk (2006: 86) suatu masalah biasanya memuat suatu situasi 

yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya tetapi tidak tahu secara langsung 

apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Menurut Solso dkk (2008: 434) 

pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk 

menemukan suatu solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Zhong dkk 

(dalam Sriraman, 2011: 27) menyatakan bahwa kemampuan matematikalah yang 

mendasari pemikiran yang baru dan kreasi dalam matematika. Menurut Somakim (2010: 
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75) kriteria pengelompokan kemampuan awal matematika siswa berdasarkan nilai rata-

rata (�̅�) dan simpangan baku (SD) sebagai berikut. 

1. Jika nilai kemampuan awal matematika ≥ �̅� + SD maka termasuk siswa kelompok 

tingkat tinggi. 

2. Jika  �̅� - SD < nilai kemampuan awal matematika < �̅� + SD maka termasuk siswa 

kelompok tingkat sedang 

3. Jika nilai kemampuan awal matematika ≤ �̅� - SD maka termasuk siswa kelompok 

tigkat rendah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Agustus 2014 sampai dengan September di kelas IX-G SMPN 2 Buduran, 

Sidoarjo. Penentuan subjek dilakukan dengan cara memilih satu siswa dari masing-

masing tingkat kemampuan matematika siswa melalui tes kemampuan awal matematika 

siswa. 

Hasil dan Pembahasan 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX-G SMP Negeri 2 Buduran 

Sidoarjo. Jumlah subjek dalam penelitian ini masing-masing satu orang dari siswa yang 

memiliki kemampuan matematika tinggi, rendah dan sedang. Untuk memilih subjek 

penelitian, peneliti menganalisis nilai tes kemampuan matematika siswa. 

Simpangan baku dan rata-rata untuk nilai kemampuan matematika siswa yang 

diperoleh peneliti masing-masing adalah 6,7 dan 82,7. Berdasarkan analisis nilai 

kemampuan matematika siswa, terdapat 6 siswa yang memiliki kemampuan matematika 
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tingkat tinggi, 25 siswa memiliki kemampuan matematika tingkat sedang dan 6 siswa 

memiliki kemampuan matematika tingkat rendah. Kemudian peneliti meminta 

pertimbangan dari guru matematika kelas IX G untuk memilih subjek penelitian. Subjek 

yang dipilih adalah siswa yang memiliki kemampuan matematika tingkat tinggi yaitu 

siswa dengan nilai 90, siswa yang memiliki kemampuan matematika tingkat sedang yaitu 

siswa dengan nilai 85 dan siswa yang memiliki kemampuan matematika tingkat rendah 

yaitu siswa dengan nilai 75. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal 

pemecahan masalah dan pedoman wawancara. Berikut adalah soal pemecahan masalah I 

dan II, jawaban soal pemecahan masalah I dan II serta hasil wawancara soal pemecahan 

masalah I dan II oleh siswa berkemampuan matematika tingkat tinggi, sedang dan rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal Pemecahan Masalah II 

Pak Bambang akan memasang ubin pada satu sisi dinding yang membatasi ruang 

tamu dan ruang tengah. Tinggi dinding sekat 3 m, sedangkan lebarnya 2,5 m. Di 

toko tempat pak Bambang akan membeli ubin hanya terdapat 2 jenis ubin. Ubin 

jenis A berukuran (30 x 30) cm dengan harga Rp 3.000,00/buah, sedangkan ubin 

jenis B berukuran (40 x 40) cm dengan harga Rp 4.000,00/buah. Tentukan jenis ubin 

yang harus dibeli sehinga pak Bambang dapat menekan biaya pemasangan dengan 

hasil yang rapi! 

 

Soal Pemecahan Masalah I 

Pak Amir akan memasang ubin pada lantai kamarnya. Panjang kamar Pak Amir 4 

m, sedangkan lebarnya 3,5 m. Di toko, pak Amir tertarik pada dua jenis ubin. Ubin 

jenis A berukuran (30 × 30) cm2 dengan harga Rp 3.000,00/buah, sedangkan ubin 

jenis B berukuran (40 ×40) cm2 dengan harga Rp 4.000,00/buah. Pak Amir ingin 

ubinnya dipasang secara rapi dengan biaya yang minimum. Tentukan jenis ubin apa 

yang harus dibeli Pak Amir! 
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Gambar 1 

Hasil Jawaban Siswa Berkemampuan Matematika Tingkat Tinggi dalam 

Memecahkan Soal Pemecahan Masalah I 
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Gambar 2 

Hasil Jawaban Siswa Berkemampuan Matematika Tingkat Sedang  dalam 

Memecahkan Soal Pemecahan Masalah I 

 

 

Gambar 3 

Hasil Jawaban Siswa Berkemampuan Matematika Tingkat Rendah dalam 

Memecahkan Soal Pemecahan Masalah I 
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Gambar 4 

Hasil Jawaban Siswa Berkemampuan Matematika Tingkat Tinggi dalam 

Memecahkan Soal Pemecahan Masalah II 
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Gambar 5 

Hasil Jawaban Siswa Berkemampuan Matematika Tingkat Sedang dalam 

Memecahkan Soal Pemecahan Masalah II 

 

 

 

 

Gambar 6 

Hasil Jawaban Siswa Berkemampuan Matematika Tingkat Rendah dalam 

Memecahkan Soal Pemecahan Masalah II 
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Tabel 1 

Hasil Wawancara Soal Pemecahan Masalah I dengan Siswa Berkemampuan 

Tingkat Tinggi 

 

P Dari soal yang kamu kerjakan tadi, menurut kamu apa saja yang 

diketahui di dalam soal? 

ST Yang diketahui adalah panjang kamar, lebar kamar, ukuran ubin 

jenis A, ukuran ubin jenis B dan harga ubin jenis A dan B. 

P Mengapa itu yang diketahui? 

ST Karena sudah jelas ada di soalnya. 

P Setelah membaca soal, apa yang ditanyakan dalam soal? 

PT Tentukan jenis ubin apa yang harus dibeli Pak Amir. 

P Mengapa itu yang ditanyakan? 

ST Karena ubin di soal ini berbeda ukuran dan harganya. 

P Menurut kamu dari apa yang diketahui dalam soal ini sudah cukup 

atau tidak untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

ST Sudah. 

P Mengapa? 

ST Karena sudah ada semua untuk mencari jenis ubin yang harus 

dipilih pak Amir. 

P Sebelum menyelesaikan soal, apakah kamu merencanakan cara 

untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

ST Iya. 

P Mengapa kamu merencanakannya terlebih dahulu? 

ST Supaya nanti ketika menyelesaikannya, saya bisa langsung 

mengetahui caranya. 

P Apa saja yang kamu rencanakan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut? 

ST Mencari luas kamar dan luas ubin.  

P Setelah menyelesaikan soal tersebut, apakah kamu mengecek 

kembali semua jawaban yang telah kamu tulis? 

ST Iya bu. 

P Bagaimana cara kamu mengeceknya? 

ST Dibaca kembali soalnya dan dihitung  lagi jawabannya bu. 

P Mengapa harus dibaca atau dihitung? 

ST Takut ada yang salah baca atau menghitungnya salah. 

P Ketika menyelesaikan masalah tadi, kamu memikirkan masalah 

lain tidak, yang dapat diselesaikan dengan konsep atau cara yang 

sama dengan soal ini? 

ST Tidak bu. 

S Mengapa? 

ST Tidak sempat bu. 
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Tabel 2 

Hasil Wawancara Soal Pemecahan Masalah I dengan Siswa Berkemampuan 

Tingkat Sedang 

 

P Apa saja yang diketahui dalam soal? 

SS Ukuran ubin, jenis jenis ubin, panjang  dan lebar kamar, Panjang dan 

lebar kamar, ukuran ubin dan harga ubin 

P Mengapa itu yang diketahui? 

SS Dari soal bu. 

P Apa yang ditanyakan dalam soal? 

SS Tentukan Jenis ubin yang harus dibeli pak Amir. 

P Mengapa? 

SS Karena pak Amir ingin memasang ubin pada lantai kamarnya, pak 

Amir ingin memasang dengan harga ubin yang paling murah. 

P Kira-kira dari hal-hal yang diketahui, apakah sudah cukup untuk 

mencari jenis ubin yang harus dibeli pak Amir? 

SS Sudah. 

P Mengapa? 

SS Karena untuk mencari jenis ubin yang akan dipilih pak Amir, harus 

dicari dulu luas kamar, luas ubin dan banyaknya ubin yang 

dibutuhkan. Semuanya itu dihitung dari apa yang diketahui. 

P Sebelum menyelesaikan soal, apakah kamu merencanakan cara untuk 

menyelesaikan masalah tersebut? 

SS Iya. 

P Mengapa kamu merencanakannya terlebih dahulu? 

SS Supaya lebih mudah bu. 

P Apa saja yang kamu rencanakan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut? 

SS Mencari luas kamar, luas ubin, banyak ubin yang harus dibeli dan 

biaya yang dibutuhkan. 

P Mengapa? 

SS Karena nanti itu yang akan dicari. 

P Apakah kamu mengecek kembali jawaban kamu? 

SS Iya bu. 

P Bagaimana cara kamu mengeceknya? 

SS Dihitung  lagi jawabannya bu. 

P Tadi, apakah kamu memikirkan masalah lain yang dapat diselesaikan 

dengan cara yang sama dengan soal ini? 

SS Tidak bu. 

P Mengapa? 

SS Tidak kepikiran saja bu. 
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Tabel 3 

Hasil Wawancara Soal Pemecahan Masalah I dengan Siswa Berkemampuan 

Tingkat Rendah 

 

P Apa saja yang diketahui di dalam soal? 

SR Panjang dan lebar kamar. 

P Itu saja? 

SR Panjang dan lebar ubin, harga ubin, 

P Mengapa itu yang diketahui dalam soal? 

SR Di soal adanya hanya itu bu. 

P Menurut kamu apa yang ditanyakan dalam soal? 

SR Mencari biaya pemasangan ubin yang murah. 

P Mengapa? 

SR Sudah ada di soalnya bu. 

P Menurut kamu, hal-hal yang diketahui dalam soal ini apakah sudah 

cukup untuk menentukan penyelesaian dari masalah ini? 

SR Belum bu, Masih banyak data yang harus dicari lagi. 

P Mencari apa? 

SR Luas kamar, luas ubin dan banyak ubin. 

P Mengapa? 

SR Tidak tahu bu, biasanya begitu. 

P Setelah selesai mengerjakan tadi, apakah kamu mengecek setiap 

langkah yang sudah kamu kerjakan? 

SR Iya. 

P Bagaimana cara kamu mengeceknya? 

SR Dihitung kembali. 

P Tadi, ketika menyelesaikan soal ini, apakah kamu memikirkan soal 

lain yang kira-kira caranya sama dengan masalah ini? 

SR Pemasangan ubin di masjid. 

P Selain pemasangan ubin? 

SR Pemasangan plafon di atap rumah bu. 

P Kenapa? 

SR Karena mirip. 

P Apanya yang mirip? 

SR Pokoknya mirip. 
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Tabel 4 

Hasil Wawancara Soal Pemecahan Masalah II dengan Siswa Berkemampuan 

Tingkat Tinggi 

 

P Apa saja yang diketahui di dalam soal? 

ST Tinggi dinding sekat, lebar dinding sekat, ukuran ubin A dan B,  

serta harga ubin A dan B. 

P Mengapa itu yang diketahui? 

ST Karena itu yang disebutkan di soalnya. 

P Apa yang ditanyakan dalam soal ini? 

PT Jenis ubin yang harus dibeli. 

P Mengapa itu yang ditanyakan? 

P Dari hal-hal yang diketahui dalam soal, apakah data-data 

tersebut sudah cukup untuk memecahkan masalah ini? 

ST Sudah. 

P Mengapa? 

ST Karena semua yang dibutuhkan sudah ada pada soal, hanya 

menentukan rumusnya saja. 

P Sebelum menyelesaikan soal, apakah kamu merencanakan cara 

untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

ST Iya. 

P Mengapa kamu merencanakannya terlebih dahulu? 

ST Supaya lebih mudah. 

P      Bagaimana cara kamu membuat recana penyelesaian dari soal? 

ST    Mencari luas dinding sekat dan luas ubin terlebih dahulu, 

kemudian mencari banyaknya ubin dan biaya pemasangan ubin. 

P Setelah menyelesaikan soal tersebut, apakah kamu mengecek 

kembali semua jawaban yang telah kamu tulis? 

ST Iya. 

P Bagaimana cara kamu mengeceknya? 

ST Dibaca kembali soalnya dan dihitung  lagi jawabannya bu. 

P Mengapa harus dibaca dan dihitung? 

ST Takut ada yang salah. 

P Ketika menyelesaikan masalah tadi, apakah kamu memikirkan 

masalah lain yang dapat diselesaikan dengan konsep atau cara 

yang sama dengan soal ini? 

ST Soal ini seperti masalah pemasangan ubin kamar pak Amir 

yang satu minggu lalu. 

S Mengapa? 

ST Mirip saja bu. 
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Tabel 5 

Hasil Wawancara Soal Pemecahan Masalah II dengan Siswa Berkemampuan 

Tingkat Sedang 

 

P Apa saja yang diketahui dalam soal? 

SS Tinggi dinding sekat, lebar dinding sekat, ukuran ubin, dan 

harga ubin. 

P Mengapa itu yang diketahui? 

SS Karena sudah tertulis pada soal. 

P Apa yang ditanyakan dalam soal? 

SS Tentukan Jenis ubin yang harus dibeli pak Bambang dengan 

biaya paling murah. 

P Mengapa? 

SS Karena sudah ada pada soal. 

P Bagaimana kodisi soal ini, apakah berdasarkan data-data yang 

diketahui sudah cukup untuk mencari jenis ubin yang harus 

dibeli pak Bambang? 

SS Sudah. 

P Mengapa? 

SS Karena berdasarkan data yang diketahui dapat digunakan untuk 

menentukan luas dinding dan banyak ubin yang nantinya 

digunakan untuk menentukan biaya pemasangan ubin yang 

paling murah. 

P Sebelum menyelesaikan soal, apakah kamu merencanakan cara 

untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

SS Iya. 

P Mengapa kamu merencanakannya terlebih dahulu? 

SS Supaya lebih mudah. 

P Apa saja yang kamu rencanakan? 

SS Mencari luas dinding sekat, luas ubin, banyak ubin dan biaya 

pemasangan ubin. 

P Mengapa? 

SS Karena nanti itu yang akan dicari. 

P Apakah kamu mengecek kembali jawaban yang kamu tulis? 

SS Iya bu. 

P Bagaimana cara kamu mengeceknya? 

SS Dihitung  lagi jawabannya bu. 

 

Tabel 6 

Hasil Wawancara Soal Pemecahan Masalah II dengan Siswa Berkemampuan 

Tingkat Rendah 

 

P Apa saja yang diketahui di dalam soal? 

SR Panjang, lebar dinding, Panjang ubin, lebar ubin dan harga ubin. 

P Mengapa itu yang diketahui dalam soal? 

SR Di soal adanya hanya itu bu. 
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P Apa yang ditanyakan dalam soal? 

SR Menentukan biaya pemasangan ubin yang murah. 

P Mengapa? 

SR Sudah ada di soalnya bu. 

P Menurut kamu, hal-hal yang diketahui dalam soal ini apakah 

sudah cukup untuk menentukan penyelesaian dari masalah ini? 

SR Belum bu. 

P Apanya yang belum cukup? 

SR Masih banyak data yang harus dicari lagi. 

P Mencari apa? 

SR luas dinding, luas ubin dan banyak ubin. 

P Mengapa? 

SR Tidak tahu bu, biasanya begitu. 

P Apakah sebelum menyelesaikan soal, kamu merencanakan cara 

penyelesaian terlebih dahulu? 

SR Iya. 

P Mengapa? 

SR  Supaya ketika menyelesaikan soal, lebih cepat. 

P Apa saja rencana kamu? 

SR Menentukan luas dinding, luas ubin, banyaknya ubin dan biaya 

pemasangan ubin. 

 

Dalam memahami masalah, siswa berkemampuan tingkat tinggi dapat 

menyatakan hal-hal yang diketahui, memahami konsep yang berkaitan beserta alasannya. 

Akan tetapi, siswa tidak dapat menyatakan dengan lengkap apa yang ditanyakan, kondisi 

soal pemecahan masalah dan alasan mengapa hal tersebut ditetapkan. Dalam 

merencanakan cara penyelesaian soal pemecahan masalah, siswa dapat menyatakan  

urutan langkah-langkah rencana penyelesaian masalah beserta alasan mengapa hal 

tersebut dilakukan. Dalam tahap melaksanakan penyelesaian masalah, siswa ini hanya 

dapat menyatakan konsep atau rumus yang akan digunakan untuk memecahkan masalah 

matematika tetapi tidak dapat mengungkapkan alasan mengapa setiap rumus tersebut 

diberlakukan. Dalam mengecek kembali penyelesaian soal pemecahan masalah, siswa 

melakukan pengecekan dalam memahami soal dan perhitungannya serta menyatakan 

alasan langkah tersebut dilakukan, akan tetapi siswa berkemampuan matematika tingkat 
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tinggi tidak dapat menyatakan masalah lain yang dapat diselesaikan menggunakan konsep 

atau cara yang sama dengan soal pemecahan masalah yang diberikan. 

Dalam memahami masalah, siswa berkemampuan matematika tingkat sedang ini 

dapat menyatakan hal-hal yang diketahui, memahami konsep yang berkaitan. Siswa tidak 

dapat menyatakan dengan lengkap apa yang ditanyakan, kondisi soal pemecahan masalah 

dan alasan mengapa hal tersebut ditetapkan. Dalam merencanakan cara penyelesaian soal 

pemecahan masalah, siswa dapat menyatakan  urutan langkah-langkah rencana 

penyelesaian masalah beserta alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Dalam tahap 

melaksanakan penyelesaian masalah, siswa hanya dapat menyatakan rumus yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah matematika, tetapi tidak dapat mengungkapkan 

alasan mengapa setiap rumus tersebut diberlakukan. Dalam mengecek kembali 

penyelesaian soal pemecahan masalah, siswa hanya mengecek kembali perhitungannya 

serta menyatakan alasan langkah tersebut dilakukan. Siswa tidak dapat menyatakan 

masalah lain yang dapat diselesaikan menggunakan konsep atau cara yang sama dengan 

soal pemecahan masalah yang diberikan. 

Dalam memahami masalah, siswa berkemampuan tingkat rendah dapat 

menyatakan hal-hal yang diketahui dan memahami konsep yang berkaitan. Siswa ini tidak 

dapat menyatakan dengan lengkap apa yang ditanyakan, kondisi soal pemecahan masalah 

dan alasan mengapa hal tersebut ditetapkan. Dalam merencanakan cara penyelesaian soal 

pemecahan masalah, siswa dapat menyatakan  urutan langkah-langkah rencana 

penyelesaian masalah beserta alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Dalam tahap 

melaksanakan penyelesaian masalah, siswa hanya dapat menyatakan konsep atau rumus 

yang akan digunakan untuk memecahkan masalah matematika tetapi tidak dapat 
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mengungkapkan alasan mengapa setiap rumus tersebut diberlakukan. Dalam mengecek 

kembali penyelesaian soal pemecahan masalah, siswa hanya mengecek kembali 

perhitungannya karena takut  salah. Siswa berkemampuan matematika tingkat rendah 

dapat menyatakan masalah lain yang dapat diselesaikan menggunakan konsep atau cara 

yang sama dengan soal pemecahan masalah yang diberikan, tetapi tidak dapat 

menyatakan alasan mengapa hal tersebut dinyatakan.  

 

KESIMPULAN 

 Siswa memang dapat menyelesaikan masalah dengan konsep yang tepat, akan 

tetapi siswa tidak mengetahui alasan atau dasar setiap langkah-langkah yang ditempuh. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman relasional siswa baik berkemampuan 

matematika tingkat tinggi, sedang maupun rendah masih sangat kurang. 
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