
Billy Suandito, Soal Matematika Non Rutin dalam Pembelajaran Matematika
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banyak gtrategi muncul

Carnbar I Banyak strategi yang rnuncul dari
jawaban siswa

banyek solusi muncui

Gambar 2. Banyak solusi yang muncul dari
jawaban siswa

Dari diagram di atas ternyata strategi
yang digunakan siswa dalam menjawab
soal non rutin untuk soa.l nomor l, 6, 8, 9,

dan 12 hanya satu strategi, jadi tidak
banyak ide yang muncul. Strategi yang
terbanyak muncul pada soal nomor 3 dan 5

yaitu 5 .strategi. Soal 2 memunculkan 3

strategi sedangkan soal nomor 4, 7, l0 dan

11 memunculkan 2 strategi. Sedangkan

dari banyak solusi yang rnuncul dari
jawaban siswa, 7 soal melnpunyai satu

solusi dan 2 solusi muncul di soal 8 dan 9,

sedangkan 3 solusi muncul di soal 1 dan 5
solusi muncul di soal nomor 3.

Dari jawaban siswa tiap soal

diperoleh rekapitulasi sebagai berikut:

Dari grafik tersebut diatas maka

strategi untuk menjawab soal yang muncul
bisa lebih dari satu, hal ini menunjukkan
bahwa soal non - rutin dapat digunakan
untuk memunculkan ide dari siswa pada

saat menjawab soal non - rutin.
Data hasil tes dianalisis untuk

menentukan nilai akhir dan kemudian
dikonversikan ke dalam data kualitatif
untuk menentukan kategori kemampuan
siswa mengerjakan soal non rutin,
diperoleh seperti tabel berikut:

Tabel
Distribusi skor rata - rata kemampuan

iaka ri

Dari tabel di atas, terlihat bahwa

37.5 % siswa tergolong cukup dalam

menyelesaikan soal non rutin, dan 62,5 9/o

siswa tergolong baik dalant n-renyetesaikan

soal non rutin. Hal ini menunjukkan bahwa
ada efek positif dari pemberian soal non

rutin terhadap kemampuan siswa dalam

mengerjakan soal non rutin.
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