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Abstrak— Perbandingan merupakan salah satu materi matematika yang menggunakan 

penalaran dalam pemecahan masalahnya. Permasalahan terkait perbandingan biasanya 

muncul pada permasalahan nyata yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Siswa masih kesulitan ketika dihadapkan pada permasalahan perbandingan, siswa 

belum dapat menentukan strategi yang tepat dalam pemecahan. Siswa cenderung 

membaca permasalahan kemudian membayangkan namun tidak memahami 

permasalahan dan menuangkan idenya sehingga ketidaktepatan strategi yang 

digunakan menjadi kendala. Artikel ini bertujuan membantu siswa dalam pemecahan 

masalah nyata terkait konsep perbandingan dengan representasi grafik. Metode yang 

digunakan adalah dekriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pemahaman siswa dalam 

permasalahan perbandingan dan strategi yang digunakan siswa dalam pemecahannya. 

Penelitian ini  menggunakan lima siswa SMP kelas VII yang akan mencari 

pemecahan masalah terkait perbandingan yaitu dua lilin yang menyala. Penggunaan 

grafik menuntut siswa untuk memvisualisasikan dua besaran yang diketahui, misalnya 

siswa diminta untuk memvisualisasikan ketinggian dari dua lilin yang menyala untuk 

mencari nilai yang belum diketahui/ditanyakan. Hasil penelitian ini: 1) Siswa tidak 

hanya menalar dalam pikirannya namun menuangkan dan merepresentasikan ide-ide 

pemecahan masalahnya ke dalam grafik. 2) Representasi grafik memudahkan siswa 

memecahkan masalah nyata yang terkait perbandingan dengan tepat. 3) Siswa mampu 

meningkatkan pemahaman serta kemampuannya dalam pemecahan masalah nyata. 

Kata kunci: perbandingan, permasalahan nyata, representasi grafik 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan materi pelajaran yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak 

contoh permasalahan nyata yang menggunakan konsep matematika, salah satu diantaranya adalah materi 

perbandingan yang dipelajari saat kelas VII. Permasalahan yang muncul dalam materi perbandingan 

biasanya berupa permasalahan nyata. Guru di kelas secara umum mengajarkan materi perbandingan dan 

memberikan rumus untuk pemecahan masalah namun pemberian rumus tersebut menuntut siswa untuk 

menghafal. Rumus yang diberikan itu akhirnya membuat siswa terpaku menggunakannya untuk semua 

situasi soal. Kenyataannya masih banyak siswa kelas VII yang kesulitan untuk pemecahan permasalahan 

tersebut. Siswa hanya membayangkan namun tidak memahami maksud dari soal tersebut, siswa belum 

mampu memahami perbandingan besaran yang diketahui sehingga menggunakan strategi yang kurang 

tepat. Siswa tidak lagi memperhatikan hubungan besaran-besaran yang digunakan namun cenderung 

berfokus pada teknik untuk memecahkan soal perbandingan sehingga siswa tidak paham dengan konsep 

perbandingan yang sebenarnya.  

Tujuan penelitian ini adalah membantu siswa memecahkan masalah nyata terkait dengan konsep 

perbandingan menggunakan strategi representasi grafik  serta dapat mengkomunikasikannya dengan  baik 

dan benar secara grafik maupun tertulis. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti ingin mengetahui lebih 

dala penyelesaian masalah nyata perbandingan dengan menggunakan grafik oleh siswa agar siswa lebih 

termotivasi dan inovasi dalam menyelesaikan masalah perbandingan sehari-hari. Manfaat penelitian ini 

adalah menambah wawasan mengenai strategi yang dapat digunakan dalam  pemecahan masalah nyata 

terkait konsep perbandingan yaitu dengan representasi grafik. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi hasil pekerjaan siswa yang didalamnya terdapat 
bagaimana siswa tersebut memecahkan masalah dan wawancara tentang kesulitan yang dihadapi saat 
mengerjakan. Siswa diberikan lembar kerja untuk dikerjakan dan dalam pengerjaannya siswa nanti dapat 
dilihat strategi yang digunakan. Setelah memperoleh hasil menggunakan strategi pertama dirasa kurang 
memuaskan lalu dilanjutkan menggunakan strategi kedua yaitu menggunakan grafik. 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Pangudi Luhur Srumbung. 

C. Prosedur Penelitian 

1. Menyiapkan soal lembar kerja siswa. 

2. Mencari siswa untuk penelitian. 

3. Mengajarkan materi perbandingan sebelum memberikan permasalahan yang akan diteliti. 

4. Melaksanakan penelitian dengan siswa. 

5. Melakukan wawancara siswa tentang menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

6. Mengumpulkan hasil kerja siswa. 

7. Menganalisis hasil kerja siswa. 

8. Menyimpulkan hasil kerja dan wawancara dengan siswa. 

D. Instrumen Penelitian 

1. Dua lilin yang sama (lilin A dan lilin B) menyala pada waktu yang berbeda, terbakar pada laju 

yang sama. Pada saat lilin A telah terbakar 20 mm, lilin B telah terbakar 12 mm. Pada saat lilin B 

terbakar 30 mm, berapa mm lilin A telah terbakar? 

2. Dua lilin yang berbeda (lilin P dan lilin Q) menyala pada waktu yang sama, lilin tersebut terbakar 

dengan laju yang berbeda namun konstan. Pada saat lilin P terbakar 16 mm, lilin Q juga terbakar 

10 mm. Pada saat lilin Q terbakar 35 mm, berapa mm lilin P yang telah terbakar? 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini yang diharapkan adalah siswa mampu menentukan strategi yang tepat dalam 

pemecahan. Pertama siswa mengerjakan soal dengan strategi menggunakan rumus perbandingan yang 

sudah diajarkan di sekolah kemudian siswa diberikan alternatif pemecahan lain yaitu menggunakan 

representasi grafik. Hasil dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis, diteliti dan diidentifikasi,  

diharapkan siswa merasa lebih mudah menggunakan penyelesaian dengan strategi kedua yaitu 

menggunakan grafik karena menurut siswa menggunakan strategi grafik lebih inovatif dan lebih mudah 

dalam pemahamannya.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbandingan merupakan salah satu materi matematika yang membutuhkan penalaran dalam 

pemecahan masalahnya. Penelitian ini menggunakan subyek 5 siswa kelas VII. Hasil penelitian ini 

diperoleh dengan cara observasi dan wawancara siswa.  Gambar  1 sampai gambar 5 merupakan hasil 

pekerjaan siswa pada soal nomor 1. 

 

GAMBAR 1. HASIL PEKERJAAN SISWA A 
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GAMBAR 2. HASIL PEKERJAAN SISWA B 

 

GAMBAR 3. HASIL PEKERJAAN SISWA C 

 

GAMBAR 4. HASIL PEKERJAAN SISWA D 

 

GAMBAR 5. HASIL PEKERJAAN SISWA E 

 

Siswa pertama melakukan pemecahan permasalahan menggunakan strategi selisih dan jumlah. Siswa 

ini menuliskan segala informasi yang diketahui dari soal kemudian mencari selisih panjang lilin B2 (30 

mm) dan panjang B1 (12 mm). Hasil selisih itu kemudian dijumlahkan dengan panjang lilin A1 (20 mm) 

sehingga diperoleh panjang lilin A2 adalah 38 mm. Secara keseluruhan tahapan strategi yang digunakan 

sudah benar dan hasil akhir yang didapat juga benar, namun siswa kurang teliti ketika menuliskan 

panjang lilin A1 yang diketahui dari soal. 

Siswa kedua menggunakan perbandingan sebagai strategi pemecahan masalah. Siswa ini menuliskan 

segala informasi yang diketahui dari soal kemudian membuat suatu perbandingan dari panjang lilin A1 

(20 mm) dengan panjang lilin B1 (12 mm) sehingga didapat perbandingan 5 : 3. Perbandingan itu 

kemudian dikalikan dengan panjang lilin B2 (30 mm), hasilnya adalah 50 mm. Hasil yang diperoleh siswa 

kemudian dikurangi dengan panjang lilin B1 (12 mm) sehingga mendapatkan hasil akhir 48 mm. Strategi 

yang digunakan siswa kurang tepat karena pada tahap awal menggunakan perbandingan namun pada 

tahap akhir menggunakan selisih. 
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Siswa ketiga menggunakan strategi selisih dan jumlah untuk pemecahan masalah. Siswa ini dengan 

baik dan runtut menuliskan segala informasi yang diketahui dan ditanyakan dari soal kemudian mulai 

mencari selisih dari panjang lilin A1 (20 mm) dan panjang lilin B1 (12 mm) lalu diperoleh hasil 6 mm. 

Hasil itu kemudian dijumlahkan dengan panjang lilin B2 (30 mm) sehingga mendapatkan hasil akhir 

panjang lilin A2 adalah 36 mm. Strategi yang digunakan siswa dalam pemecahan masalah sudah benar 

namun siswa kurang teliti pada saat melakukan operasi pengurangan atau selisih terbukti pada jawaban 

siswa 20 – 12 = 6 sehingga itu membuat jawaban akhir menjadi tidak tepat. 

Siswa keempat menggunakan strategi selisih dan jumlah untuk pemecahan masalah. Siswa hanya 

menuliskan informasi yang diketahui dari soal namun tidak menuliskan apa yang ditanyakan kemudian 

siswa mulai mencari selisih dari kedua lilin tersebut. Strategi yang dilakukan siswa pada tahap ini berbeda 

dengan siswa lain, siswa mencari selisih bukan dari panjang lilin A1 dan panjang lilin B1 melainkan 

selisih dari panjang lilin B2 (30 mm) dan panjang lilin B1 (12 mm) sehingga diperoleh hasil 18 mm. Hasil 

itu kemudian dijumlahkan dengan panjang lilin A1 yang diketahui (20 mm) dan diperoleh hasil akhir 38 

mm. Siswa menuliskan kesimpulan “Jadi lilin A telah terbakar 38 mm, 38 mm dari 20 mm ditambahkan 

18 mm dari selisih lilin A dan lilin B.” 

Siswa kelima juga menggunakan strategi selisih dan jumlah untuk pemecahan masalah. Siswa hanya 

menuliskan panjang lilin A dan panjang lilin B yang diketahui dari soal kemudian mulai mencari selisih 

dari panjang lilin A1 (20 mm) dan panjang lilin B2 (12 mm) lalu diperoleh hasil 8 mm. Hasil itu kemudian 

dijumlahkan dengan panjang lilin B2 (30 mm) sehingga mendapatkan hasil akhir panjang lilin A1 adalah 

38 mm. 

Dari soal nomor 1 diperoleh 2 siswa dari 5 siswa yang dapat menyelesaikan soal dengan strategi dan 

hasil yang benar, 1 siswa menyelesaikan soal dengan hasil yang benar namun kurang teliti ketika 

menuliskan yang diketahui dari soal, 1 siswa menggunakan strategi yang benar namun juga kurang teliti 

ketika melakukan operasi pengurangan sehingga hasil akhir salah dan 1 siswa menyelesaikan soal dengan 

strategi yang kurang tepat sehingga hasil akhir salah. 

Gambar  6 sampai gambar 10 merupakan hasil pekerjaaan siswa pada soal nomor 2. 

 

GAMBAR 6. HASIL PEKERJAAN SISWA A 

 

GAMBAR 8. HASIL PEKERJAAN SISWA B 

 

GAMBAR 8. HASIL PEKERJAAN SISWA C 
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GAMBAR 9. HASIL PEKERJAAN SISWA D 

 

GAMBAR 10. HASIL PEKERJAAN SISWA E 

 

Siswa pertama menggunakan strategi selisih dan jumlah untuk pemecahan masalah. Siswa tidak 

menuliskan yang diketahui maupun yang ditanyakan namun langsung mencari selisih panjang lilin Q2 (35 

mm) dan panjang lilin Q1 (10 mm) sehingga diperoleh hasil 25 mm. Hasil itu kemudian dijumlahkan 

dengan panjang lilin P1 (16 mm) dan diperoleh hasil akhir adalah panjang lilin P2 adalah 41 mm. 

Siswa kedua juga menggunakan strategi selisih dan jumlah untuk pemecahan masalah. Siswa dengan 

baik dan runtut menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari soal namun mulai mencari selisih 

panjang dari kedua lilin. Berbeda dengan siswa yang sebelumnya siswa ini mencari selisih bukan dari 

panjang lilin Q2 dan lilin Q1 melainkan selisih dari panjang lilin P1 dengan panjang lilin Q1. Hasil selisih 

adalah 6 mm, kemudian untuk mencari panjang lilin P2 siswa menjumlahkan 6 mm dengan panjang lilin 

Q2 dan diperoleh hasil akhir 41 mm. 

Siswa ketiga berbeda dengan siswa yang lain yaitu menggunakan strategi membandingkan untuk 

pemecahan masalah. Siswa tidak menuliskan apapun yang diketahui maupun yang ditanyakan dari soal 

namun langsung mengerjakan soal dengan pertama-tama mencari perbandingan dari panjang lilin P1 dan 

panjang lilin Q1 yaitu 8 : 5. Perbandingan itu kemudian dikalikan dengan Q2 dan diperoleh hasil 56 mm 

sehingga panjang P2 adalah 56 mm. Kesimpulannya siswa menuliskan “karena perlajuan yang berbeda 

saat lilin P1 terbakar 16 mm lilin Q1  10 mm maka terbakarnya lilin P2  8 : 5 dari lilin Q2. 

Siswa keempat menggunakan strategi selisih dan jumlah untuk pemecahan masalah. Siswa hanya 

menuliskan informasi yang diketahui dari kemudian mulai mencari selisih panjang lilin P1 dengan 

panjang lilin Q1. Hasil selisih adalah 6 mm, kemudian untuk mencari panjang lilin P2 siswa 

menjumlahkan 6 mm dengan ketinggian lilin Q2 dan diperoleh hasil akhir 41 mm. 

Siswa kelima menggunakan strategi selisih dan jumlah untuk pemecahan masalah. Siswa tidak 

menuliskan yang diketahui maupun yang ditanyakan namun langsung menulis “Ketika lilin Q terbakar 35 

mm selisih dari lilin P dan Q adalah 25 mm jadi lilin P telah terbakar 41 mm dari jumlah lilin P dan Q.” 

Dari soal nomor 2 diperoleh 1 siswa dari 5 siswa yang dapat menyelesaikan soal dengan strategi dan 

hasil yang benar, dan 4 siswa menyelesaikan soal dengan strategi yang kurang tepat sehingga 

menyebabkan hasil akhirnya salah. Hasil observasi membuktikan bahwa siswa masih kesulitan/bingung 

apabila diberikan masalah terkait dengan perbandingan. Siswa hanya terpaku pada satu strategi saja, itu 

terbukti bahwa 4 dari 5 siswa menyelesaikan permasalahan nomor 2 menggunakan strategi yang sama 

yang digunakan pada nomor 1. 

Tabel 1 merupakan strategi yang digunakan siswa dalam pemecahan untuk kedua soal. 
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TABEL 1. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

Nomor 

soal 

Strategi yang digunakan 

Siswa 1 Siswa 2 Siswa 3 Siswa 4 Siswa 5 

1 

Selisih 

dan 

Jumlah 

Perban

dingan, 

Perkali

an dan 

Selisih 

Selisih 

dan 

Jumlah 

Selisih 

dan 

Jumlah 

Selisih 

dan 

Jumlah 

2 

Selisih 

dan 

Jumlah 

Selisih 

dan 

Jumlah 

Perban

dingan 

dan 

Perkali

an 

Selisih 

dan 

Jumlah 

Selisih 

dan 

Jumlah 

 

Siswa masih kurang tepat saat peggunaan/penerapan strategi pemecahan masalah pada soal, selain itu 

kendala yang dihadapi siswa adalah kurang teliti ketika melakukan operasi sehingga menyebabkan 

kesalahan pada hasil akhir. Selain observasi dari pekerjaan siswa, penelitian ini juga mengambil data dari 

wawancara kesulitan yang dihadapi siswa dalam pemecahan masalah nyata terkait konsep perbandingan. 

Hasil wawancara itu adalah siswa binggung dalam menentukan strategi mana untuk menyelesaikan soal  

perbandingan, strategi menggunakan selisih/jumlah  atau membandingkan kedua obyek yang diketahui. 

Siswa juga merasa bingung bila dihadapkan pada soal cerita yang panjang. Penelitian ini mengajak siswa 

untuk memecahkan permasalahan nyata terkait konsep perbandingan menggunakan representasi grafik. 

Tahap-tahap yang dilakukan adalah:  

Tahap pertama siswa mengingat kembali contoh grafik yang pernah dipelajari di SD. Sebagian siswa 

ingat dengan grafik yang dimaksud namun mereka lupa namanya. Tahap pertama, ini siswa menggambar 

bagaimana bentuk grafik dalam Koordinat Cartesius. Dua siswa dari 5 siswa membuat Koordinat 

Cartesius dengan benar, 2 siswa terbalik pada saat memberikan nomor pada sumbu-y, sedangkan 1 siswa 

terbalik menentukan mana sumbu-x dan sumbu-y.  

Tahap kedua, siswa menggambar kembali Koordinat Cartesius dengan langkah yang benar. Pertama 

siswa menggambar dua garis yang saling tegak lurus, garis yang mendatar (horisontal) adalah sumbu-x 

dan garis vertikal adalah sumbu-y. Setiap sumbu ditulis angka yang harus memiliki skala yang sama 

antara titik satu dengan titik lainnya.  

Tahap ketiga, siswa mulai mencermati permasalahan yang ada pada soal, siswa dituntut untuk 

mengidentifikasi besaran-besaran yang digunakan dalam soal. Besaran tersebut akan digunakan untuk 

memberikan label pada sumbu-x dan sumbu-y. Langkah selanjutnya adalah siswa mulai 

merepresentasikan kedua lilin ke dalam grafik. Representasi kedua lilin (lilin A1 dan lilin B1) berupa 

persegipanjang berukuran panjang sesuai dengan yang diketahui di soal dan dibuat bersebelahan, lalu 

siswa menggambar lagi lilin yang ditanyakan (lilin B2). Pada soal nomor 1 yang diketahui adalah kedua 

lilin memiliki laju yang sama dan  yang ditanyakan adalah berapa panjang lilin A2 sehingga siswa 

membuat garis yang menghubungkan lilin B1 dan lilin B2 (garis m) kemudian membuat garis sejajar 

dengan garis m (garis n). Melihat dua garis yang sejajar itu siswa dapat memahami apa yang dimaksud 

dengan memiliki laju yang sama dan siswa dapat melihat berapa panjang dari lilin A2 apabila kedua garis 

itu sejajar. 

Gambar 11 dan gambar 12 merupakan hasil representasi grafik soal nomor 1 dan nomor 2. 
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GAMBAR 11. REPRESENTASI GRAFIK SOAL NOMOR 1 

 

 

GAMBAR 12. REPRESENTASI GRAFIK SOAL NOMOR 2 

A. Persamaan Secara Aljabar 

Soal nomor 1 diketahui bahwa lilin A dan lilin B terbakar pada laju yang sama, didefinisikan bahwa y 

adalah panjang (mm) dan x adalah waktu. 

 

    

Persamaan (1) adalah persamaan lilin B dimana m adalah laju terbakarnya lilin B. 

      

Persamaan (3) adalah persamaan lilin A. 

Soal nomor 2 diketahui bahwa lilin P dan lilin Q terbakar pada laju yang berbeda. 

    

Persamaan (1) adalah persamaan lilin Q dimana k adalah laju terbakarnya lilin. 

       

Persamaan (4) adalah persamaan lilin P. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan observasi dan wawancara, kesimpulan secara keseluruhan kelima siswa berpendapat 

bahwa strategi representasi grafik dalam pemecahan masalah nyata terkait konsep perbandingan lebih 

mudah dibandingkan dengan strategi yang menggunakan  rumus. Siswa mampu menuangkan tentang ide-

ide yang diperoleh saat siswa memahami soal ke dalam grafik karena dengan merepresentasikan ke dalam 

grafik siswa dapat melihat panjang dari lilin yang diketahui tanpa perlu membayangkan dalam pikiran. 

Siswa dapat meningkatkan pemahamannya mengenai konsep perbandingan apabila memiliki laju yang 

sama maupun laju yang berbeda.   

B. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya subyek penelitian dapat ditambah agar lebih terlihat keanekaragaman 

strategi yang digunakan dalam pemecahan masalah nyata terkait konsep perbandingan. 
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