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Abstrak-Artikel ini membahas tentang kemampuan pemecahan masalah matematika 

mahasiswa dengan self-esteem sedang pada persamaan diferensial. Pembahasan ini 

berpijak pada karakteristik mahasiswa dengan self-esteem tinggi yang selalu 

mempertahankan rasa keingintahuannya secara alami dalam belajar serta memiliki 

semangat dan antusias ketika menghadapi tantangan baru. Sebaliknya, siswa dengan 

self-esteem rendah justru menghindari situasi dimana situasi tersebut berpotensi 

membuat dirinya merasa malu dihadapan orang lain. Mahasiswa dengan self-esteem 

rendah cenderung lebih memilih dihukum atau mungkin dipandang sebagai seorang 

“jagoan” oleh teman-temannya dibandingkan terlihat bodoh. Sedangkan pada self 

esteem sedang seharusnya mahasiswa lebih memberikan kestabilan dalam 

menghadapi berbagai situasi masalah sehingga pada bahasan artikel ini akan dilihat 

bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematikanya khususnya pada 

persamaan diferensial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

dengan mengambil 1 subjek mahasiswa dengan klasifikasi self-esteem sedang. Pada 

indikator pemecahan masalah yang diadaptasi dari Polya yang meliputi: 1) memahami 

masalah, 2) merencakan penyelesaian masalah, 3) melaksanakan penyelesaian 

masalah, dan 4) memeriksa kembali [1]. Mahasiswa dengan self-esteem sedang dalam 

memahami masalah cenderung hanya menggunakan informasi yang tersurat dalam 

soal, tidak menggali lebih dalam informasi tersebut yang mungkin berguna dalam 

penyelesaian masalah, dan tidak menyederhanakan masalah yang ada. Dalam 

melakukan perencanaan penyelesaian masalah mahasiswa self-esteem sedang dapat 

melakukannya dengan baik ditandai dengan mampumenentukan jenis persamaan 

diferensial yang terkait dengan disertai alasan yang mendukung, dan mampu 

merencanakan secara runtut langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam 

menyelesaikan masalah. Mahasiswa dengan self-esteem sedang mampu melaksanakan 

rencana yang telah disusun sebelumnya. Namun, dalam proses penyelesaian masalah 

mahasiswa self-esteem rendah melakukan kesalahan, baik disadari ataupun tidak. 

Mahasiswa self-esteem sedang terkadang juga terkendala pengaplikasian rumus 

kalkulus yang diperlukan. Pada tahap ini, mahasiswa self-esteem sedang memilih 

untuk berhenti dan tidak menyelesaikan soal tersebut, atau tidak melakukan variasi 

penyelesaian yang lain meskipun memungkinkan. Pada tahap pemeriksaan kembali, 

mahasiswa self-esteem sedang memiliki keyakinan atas apa yang telah dikerjakannya, 

meskipun ia belum melakukan pengecekan kembali atas jawaban tersebut. Saat 

melakukan pengecekan kembali dan ia menemukan adanya kesalahan yang terjadi, 

mahasiswa dengan self-esteem sedang cenderung tidak dapat memperbaiki kesalahan 

tersebut dan memilih berhenti melakukan penyelesaian. Dan karena itulah dia merasa 

kurang puas dengan dirinya sendiri karena tidak mampu menuntaskan pekerjaannya 

yang belum tepat. 

Kata Kunci: pemecahan masalah matematika, persamaan diferensial, self –esteem 

  

I. PENDAHULUAN 

Matematika sangat erat kaitannya dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang 

dilakukan biasanya digunakan sebagai jembatan untuk mengakselerasi kemampuan Higher Order 

Thinking Skills (HOTS). Bahkan National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) menempatkan 

kemampuan pemecahan masalah sebagai tujuan utama dari pendidikan matematika. NCTM mengusulkan 

bahwa: (1) pemecahan masalah haruslah menjadi fokus dari matematika sekolah dan pembelajaran 

matematika harus diorganisir melalui pemecahan masalah, sebagai suatu metode dari penemuan dan 

aplikasi, (2) menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk menyelidiki dan memahami konten 

matematika, dan (3) membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah [2].Suatu 
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pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan 

(challenge) yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin (routine procedure) yang sudah 

diketahui oleh pemecah masalah, bahwa suatu masalah harus menantang dalam prosespenyelesaiannya 

[3]. Pengertian masalah ini menekankan aspek kebermanfaatan (usefulness). 

Kesuksesan dalam melakukan pemecahan masalah dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah 

satunya adalah self-esteem seseorang. Self-esteem merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan 

seseorang. Self-esteem dapat menjadi suatu kekuatan yang menuntun hidup orang tersebut. “Self-esteem 

includes your feelings about your adequacy in the many role you play in life” [4] yang bermakna bahwa 

self-esteem termasuk di dalamnya perasaan kecukupan seseorang dalam banyak peran yang telah 

dilakukannya dalam hidup. Tidak terkecuali peran sebagai seorang anak/remaja dan seorang siswa.  

Self-esteem menjadi perhatian yang sangat penting karenaself-esteem berhubungan dengan 

sejumlah faktor kehidupan, salah satu diantaranya kesuksesan siswa di kelas [5]. Siswa dengan self-

esteem tinggi cenderung percaya diri dalam situasi sosial yang dihadapi dan percaya diri dalam 

menangani tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa dengan self-esteem tinggi tersebut akan 

mempertahankan rasa keingintahuannya secara alami dalam belajar serta memiliki semangat dan antusias 

ketika menghadapi tantangan baru. Sebaliknya, siswa dengan self-esteem rendah justru menghindari 

situasi dimana situasi tersebut berpotensi membuat dirinya merasa malu dihadapan orang lain. Siswa 

dengan self-esteem rendah cenderung lebih memilih dihukum atau mungkin dipandang sebagai seorang 

“jagoan” oleh teman-temannya dibandingkan terlihat bodoh [6]. 

Pernyataan tersebut diperkuat dari hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi 

yang signifikan dan positif antara self-esteem dan prestasi belajar, yaitu sebesar 0,591. Hasil tersebut 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi self-esteem pada siswa akan semakin tinggi pula prestasi belajar 

siswa tersebut [7]. Selain itu, hasil uji koefesien determinasi sebesar 34,89% yang artinya variabel 

prestasi belajar ditentukan sebesar 34,89% dari variabel self-esteemsiswa. Hasil penelitian 

mengungkapkan hasil uji korelasi antar variabel diketahui secara berurutan bahwa harga diri (self-esteem) 

berkorelasi positif dengan Prestasi Akademik (0,483 dengan p. < 0,01), sedangkan nilai self-esteem 

dengan aspek dan sub-aspek pembangunnya memiliki nilai korelasi positif dengan p. < 0,01[8].Meskipun 

self-esteem memiliki peranan yang cukup penting pada pribadi seseorang berkaitan dengan prestasi atau 

kesuksesan belajarnya di kelas, namun self-esteem jarang diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah 

mendekripsikan gambaran tentang kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah Persamaan 

Diferensial ditinjau dari self-esteem mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI 

Semarang yang dikategorikan dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan 

data kualitatif kemudian dideskripsikan untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan terperinci tentang 

kemampuan pemecahan masalah persamaan diferensial mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika Universitas PGRI Semarang ditinjau dari self-esteem mahasiswa. Data kualitatif pada 

penelitian ini adalah hasil jawaban mahasiswa. Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan wawancara agar 

dapat mendeskripsikan secara detail dan menggali informasi terperinci yang tidak didapatkan dari 

jawaban pada tes pemecahan masalah yang diberikan kepada tiga mahasiswa yang telah dipilih dan 

diklasifikasikan menjadi mahasiswa dengan self-esteem tinggi, sedang dan rendah. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan pemberian angket self-esteem, tes pemecahan masalah, dan wawancara. 

Triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi metode. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penentuan Subjek Penelitian 

Sebelum menentukan subjek penelitian, peneliti memberikan angket self-esteem kepada 

mahasiswa yang ada di 4 kelas, yaitu C, E, F, dan G. Hasil dari pengisian angket tersebut kemudian di 

skor dan dikonversi kedalam kategori-kategori dengan melihat Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif dengan Skala Lima 

Interval Kategori 

               135,227   < X Sangat Tinggi 

124,152 < X ≤ 135,227 Tinggi 

113,076 < X ≤ 124,152 Sedang 

102,001 < X ≤ 113,076 Rendah 
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                 X ≤ 102,001 Sangat Rendah 

Tabel 1 jelas memperlihatkan bahwa sebaran self-esteem mahasiwa di empat kelas ada semua 

mulai dari self-esteem dengan kategori sangat tinggi sampai dengan self-esteem dengan kategori 

sangat rendah, hal ini dapat diperjelas pada Bagan berikut: 

 
Gambar 1. Sebaran Self-Esteem Mahasiswa Berdasarkan Kategori 

Bagan 1 memperlihatkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki self-esteem dengan kategori 

sedang, sedangkan mahasiswa yang memiliki kategori sangat tinggi dan sangat rendah jumlahya 

sangat sedikit. Selanjutnya, peneliti membatasi hanya ada kategori tinggi, sedang, rendah untuk 

selanjutnya dilakukan tes pemecahan masalah. Peneliti memilih satu mahasiswa untuk setiap kategori 

tersebut. Pemilihan ini dilakukan dengan melihat mahasiswa siapa yang akan mudah untuk 

diwawancara, dalam arti mampu berkomunikasi dengan baik sehingga akan luwes saat ditanya 

beberapa pertanyaan terkait pekerjaannya dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Kemudian 

terpilihlah G14 untuk kategori tinggi, E13 untuk kategori sedang, dan G22 untuk kategori rendah. 

Pada pembahasan kali ini hanya fokus pada mahasiswa dengan self-esteem sedang yang akan dilihat 

profil kemampuan pemecahan masalahnya. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Setelah ditentukan subjek penelitian yang akan didalami, subjek tersebut diberikan soal 

persamaan diferensial. Setelah selesai mengerjakan soal, peneliti melakukan wawancara mendalam 

terkait soal yang telah dikerjakan. Hal tersebut diulang sampai tiga kali sampai ditemukan data yang 

jenuh. Hasil Tes Pemecahan masalah pada subjek E-13 (Self-esteem Sedang) adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Penerapan masing-masing indikator pemecahan masalah pada pengerjaan soal  

Tahapan Indikator Pemecahan Masalah 
Keterangan 

Soal 1 Soal 2 Soal 3 

Memahami 

Masalah 

a. Mendeskripsikan apa saja yang diketahui dari 

masalah yang disajikan 

b. Mendeskripsikan apa yang ditanyakan dalam masalah 

yang disajikan 

c. Menggali lebih dalam informasi apa saja yang 

diberikan dalam masalah yang tersedia 

d. Menyerdahanakan masalah jika masalah tersebut 

dirasa cukup rumit 

√ 

 

- 

 

- 

 

    - 

√ 

 

 - 

 

- 

 

- 

√ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Masalah  

a. Mengidentifikasi jenis Persamaan Diferensial yang 

tersedia dalam soal/masalah 

b. Meyakinkan diri bahwa jenis Persamaan Diferensial 

yang dipilih sudah tepat 

c. Melakukan perencanaan penyelesaian masalah sesuai 

dengan jenis persamaan diferensial yang telah dipilih 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

Menyelesaikan 

Masalah 

a. Melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai 

dengan jenis Persamaan Diferensial yang dipilih atau 

melakukan penyelesaian sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat 

b. Menggunakan operasi-operasi perhitungan dengan 

tepat 

c. Menggunakan rumus kalkulus yang sesuai. 

 

√ 

 

 

√ 

- 

 

√ 

 

 

- 

√ 

 

√ 

 

 

- 

√ 

Memeriksa 

Kembali 

a. Menyimpulkan hasil yang telah diperoleh disesuaikan 

dengan masalah yang disediakan 

b. Melakukan pengecekan pada hasil penyelesaian 

√ 

 

- 

√ 

 

- 

√ 

 

- 
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Tahapan Indikator Pemecahan Masalah 
Keterangan 

Soal 1 Soal 2 Soal 3 

masalah yang telah diperoleh. 

c. Melakukan perbaikan jika ditemui kesalahan pada 

penyelesaian yang sebelumnya. 

d. Mencari variasi penyelesaian yang lebih menarik dari 

permasalahan aslinya. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-   

Hasil analisis jawaban tertulis dan analisis data wawancara, selanjutnya dilakukan 

perbandingan untuk mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Data subjek E-13 yang valid 

selanjutnya dibandingkan dengan indikator kemampuan Pemecahan masalah pada pada Tabel 2 untuk 

dapat ditarik kesimpulan. Sementara jika ada data yang valid namun tidak sesuai dengan indikator 

kemampuan pemecahan masalah pada tabel 2 dapat dijadikan temuan lain. Kemudian data yang tidak 

valid direduksi. Triangulasi metode pada tahapan memahami masalah disajikan pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Triangulasi Metode Pada Tahapan Memahami Masalah 

Hasil Tertulis Hasil Wawancara 

a. Mendeskripsikan apa saja yang diketahui dari 

masalah yang disajikan 

Subjek dapat membacakan kembali apa yang diketahui 

dalam masalah 

b. Tidak mendeskripsikan apa yang ditanyakan 

dalam masalah yang disajikan, tetapi dalam 

menjawab mampu menggunakan informasi 

dari apa yang ditanyakan 

Subjek dapat membacakan kembali apa yang ditanyakan 

dalam masalah  

c. Tidak menggali lebih dalam informasi apa 

saja yang diberikan dalam masalah yang 

tersedia 

 

Subjek dalam memahami masalah hanya sebatas pada 

membacakan kembali apa yang diketahui dan ditanyakan 

soal sesuai dengan yang apa adanya dalam soal tersebut. 

subjek tidak menggali informasi lebih dalam terkait 

masalah yang disajikan  

d. Tidak menyerdahanakan masalah jika 

masalah tersebut dirasa cukup rumit 

Subjek tidak menyederhanakan masalah 

Dengan membandingkan data hasil tertulis dan data hasil wawancara dari subjek E-13 diperoleh data yang 

valid pada tahapan memahami masalah sebagai berikut subjek dalam memahami masalah hanya sebatas 

memahami hal apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Subjek tidak menggali informasi lebih dalam 

terkait informasi yang tersedia meskipun informasi tersebut berguna dalam penyelesaian masalah. Juga, 

subjek tidak menyederhanakan masalah yang tersedia menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Masalah yang 

ada digunakan secara langsung oleh subjek. 

Dalam memahami masalah, mahasiswa dengan self-esteem sedang mampu mengungkapkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Namun, mahasiswa self-esteem sedang tidak cukup menggali 

lebih dalam infformasi apa saja yang dapat didapatkan dari masalah yang disediakan. Meskipun belum 

cukup menggali informasi dengan mendalam, mahasiswa self-esteem sedang merasa yakin bahwa ia 

telah memahami masalah dengan baik, seperti yang diungkapkan pada percakapan berikut. 

Peneliti : menurut mas, yang diketahui dari soal itu apa saja? 

E13 : yang saya ketahui dari soal nomor satu yaitu ada dua buah persamaan diferensial yang 

mana M(x,y) tidak sama dengan N(x,y) 

Peneliti : apakah mas tau siapa itu M(x,y) dan N(x,y)? 

E13 : Mxy persamaan yag mengandung dx, sedangkan Nxy persamaan yang mengandung 

dy. 

Peneliti : apakah mas yakin dengan hal tersebut? 

E13 : iya saya yakin, Bu. 

Peneliti : lalu dari soal itu apa saja yang ditanyakan? Atau apa yang diminta untuk dikerjakan? 

E13 : dari soal tersebut ada tiga hal yang ditanyakan. Yang pertama apa jenis persamaan 

diferensial pada soal nomor satu. Yang kedua, bagaimana menentukan jenis persamaan 

tersebut. Yang terakhir itu suruh menyelesaikan persamaan tersebut. 

Peneliti : apakah mas sudah yakin bahwa telah memahami informasi dan perintah soal? 

E13 : iya saya yakin sudah memahami. 

Triangulasi metode pada tahapan merencanakan penyelesaian masalah disajikan pada tabel 4 

berikut ini. 

 

Tabel 4. Triangulasi Metode Pada Tahapan Merencanakan Penyelesaian Masalah 
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Hasil Tertulis Hasil Wawancara 

a. Mengidentifikasi jenis Persamaan Diferensial 

yang tersedia dalam soal/masalah 

Subjek dapat mengetahui jenis persamaan diferensial 

dari masalah yang disediakan dengan tepat 

b. Meyakinkan diri bahwa jenis Persamaan 

Diferensial yang dipilih sudah tepat 

Subjek dapat menjelaskan mengapa dia memilih jenis 

persamaan diferensial tersebut, meskipun beberapa 

alasan kurang kuat untuk mendukung jawaban 

tersebut. 

a. Melakukan perencanaan penyelesaian masalah 

sesuai dengan jenis persamaan diferensial yang 

telah dipilih 

Subjek dapat menjelaskan rencana apa yang akan dia 

lakukan sesuai dengan jenis persamaan diferensial 

yang telah dipilih. 

Dengan membandingkan data hasil tertulis dan data hasil wawancara dari subjek E-13 diperoleh data yang 

valid pada tahapan merencanakan penyelesaian sebagai berikut subjek mampu memilih jenis persamaan 

diferensial apa dari masalah yang disajikan. Pemilihan tersebut juga disertai alasan yang mendukung, 

meskipun beberapa alasan yang digunakan kurang kuat untuk mendukung pernyataannya. Subjek pun mampu 

melakukan perencanaan penyelesaian masalah sesuai dengan jenis persamaan diferensial yang dipilihnya. 

 

Mahasiswa dengan self-esteem sedang dapat menentukan jenis persamaan diferensial dalam masalah 

yang disajikan dengan menyertakan alasan yang mendukung pernyataannya. Meskipun, terkadang 

alasan yang diberikan belum cukup kuat untuk mendukung pernyataan tersebut. hal tersebut dapat 

dilihat pada hasil pekerjaan mahasiswa berikut. 

 
Gambar 2. Hasil pekerjaan mahasiswa pada soal 1 

Mahasiswa menyebutkan persamaan diferensial termasuk jenis persamaan diferensial non eksak 

dengan alasan bahwa persamaan soal memenuhi bentuk umum persamaan diferensial non eksak. 

Padahal, yang menyebabkan persamaan diferensial tersebut non eksak adalah karena turunan M(x,y) 

terhadap y tidak sama dengan turunan N(x,y) terhadap x. ha tersebut sebenarnya sudah dituliskan pada 

baris selanjutnya. 

Triangulasi metode pada tahap melaksanakan penyelesaian masalah disajikan pada tabel 5 

berikut ini. 
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Tabel 5. Triangulasi Metode Pada Tahapan Melaksanakan Penyelesaian Masalah 

Hasil Tertulis Hasil Wawancara 

a. Melakukan langkah-langkah penyelesaian 

sesuai dengan jenis Persamaan Diferensial 

yang dipilih atau melakukan penyelesaian 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat 

Subjek dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian 

masalah sesuai dengan yang telah direncanakan 

sebelumnya hingga selesai dan memperoleh penyelesaian 

masalah. 

b. Tidak menggunakan operasi-operasi 

perhitungan dengan tepat 

Subjek kurang teliti dalam melakukan operasi 

perhitungan. Ketidaktelitian itu kadang disadari oleh 

peneliti setelah dilakukan pengecekan kembali. Namun, 

secara umum kesalahan tersebut tidak dapat ditemukan 

oleh subjek dari hasil pekerjaannya. 

c. Kadang menggunakan rumus kalkulus yang 

sesuai. 

Subjek mengalami kesulitan untuk menggunakan 

beberapa rumus kalkulus yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah. Dan saat menemukan kesulitan 

tersebut subjek cenderung berhenti melanjutkan 

penyelesaian dan tidak mencoba memvariasi rumus 

kalkulus yang lain jika memungkinkan. 

Dengan membandingkan data hasil tertulis dan data hasil wawancara dari subjek E-13diperoleh data yang 

valid pada tahapan pelaksanaan penyelesaian masalah sebagai berikut subjek mampu melakukan langkah-

langkah penyelesaian sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Tetapi, dalam proses penyelesaian 

masalah seringkali subjek melakukan kesalahan perhitungan, baik secara sadar diketahui maupun tidak 

disadari. Selan itu, subjek juga menemukan beberapa kesulitan untuk menggunakan rumus kalkulus yang 

sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pada saat inilah, subjek memilih berhenti untuk melakukan 

penyelesaian masalah dan tidak mencoba rumus lain atau variasi lain dalam menyelesaikan masalah. 

 

Pada tahap pelaksanaan penyelesaian masalah, mahasiswa dengan self-esteem sedang mampu 

melaksanakan rencana yang telah disusunnya dengan baik. Namun, mahasiswa mengalami kendala 

pada perhitungan dan penggunaan rumus kalkulus hal tersebut terlihat pada jawaban berikut. 

 
Gambar 3. Kesalahan dalam perhitungan 

Pada gambar 3 terlihat mahasiswa kesalahan dalam mengelompokkan variabel pada baris  ke baris 8. 

Kesalahan ini menyebabkan kesalahan pada langkah yang berikutnya.  

Triangulasi metode ada tahap memeriksa kembali disajikan pada table 6 berikut ini. 

Tabel 6. Triangulasi Metode Pada Tahapan Memeriksa Kembali 

Hasil Tertulis Hasil Wawancara 

a. Menyimpulkan hasil yang telah diperoleh 

disesuaikan dengan masalah yang disediakan 

 

Subjek dapat menyimpulkan penyelesaian masalah. 

Hanya saja subjek tidak melakukan pengecekan kembali 

terhadap jawaban yang telah diperolehnya. Pengecekan 

kembali yang dimaksud adalah pengecekan bentuk 

persamaan diferensial yang digunakan, rumus kalkulus 

yang terkait, perhitungan, dan hasil akhir. 

b. Tidak melakukan pengecekan pada hasil 

penyelesaian masalah yang telah diperoleh. 

Subjek merasa sudah yakin dengan jawaban yang telah 

diperolehnya. Namun, saat peneliti meminta subjek untuk 

melakukan pengecekan kembali, subjek baru 

melakukannya. Pengecekan dilakukan dengan cara 

membaca ulang jawaban yang telah ditulisnya. 

c. Tidak melakukan perbaikan jika ditemui 

kesalahan pada penyelesaian yang 

sebelumnya. 

Subjek mampu menemukan kesalahan-kesalahan yang 

telah dilakukannya dalam menyelesaikan masalah. 

Namun, subjek tidak dapat melakukan perbaikan 
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terhadap penyelesaian masalahnya. Dan pada saat inilah, 

subjek menjadi merasa kurang puas dengan jawabannya 

karena ia sadar dengan kesalahannya tetapi tidak dapat 

memperbaikinya. 

d. Tidak mencari variasi penyelesaian yang 

lebih menarik dari permasalahan aslinya. 

Subjek tidak mencoba cara penyelesaian yang lebih 

menarik atau lebih mudah, meskipun jawaban yang 

sebelumnya terdapat kesalahan.  

Dengan membandingkan data hasil tertulis dan data hasil wawancara dari subjek E-13 diperoleh data yang 

valid pada tahapan memeriksa kembali sebagai berikut subjek memiliki keyakinan yang kuat pada hasil 

pekerjaan yang telah dilakukannya. Tetapi, keyakinan tersebut tidak didasari dengan pemeriksaan terhadap 

hasil yang telah dikerjakan. Subjek melakukan pengecekan kembali dengan teliti hanya pada saat diminta oleh 

peneliti dan pada saat menemukan kesalahan pada pekerjaannya ternyata subjek kesulitan untuk memperbaiki 

dan cenderung menyerah untuk melanjutkannya karena merasa tidak bisa. Selain itu, subjek tidak mencoba 

cara lain yang mungkin akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

Mahasiswa dengan self-esteem sedang setelah menyelesaikan masalah ia merasa yakin akan jawaban 

yang sudah diperoleh. Meskipun, keyakinan tersebut belum terbukti. Pengecekan kembali tidak 

dilakukan dengan teliti oleh mahasiswa tipe ini. Dan saat menemukan adanya kesalahan, ia merasa 

kesulitan untuk memperbaiki dan memilih untuk berhenti menyelesaikannya. Seperti pada soal no 1 

berikut, secara tertulis, ada tahap yang terlewat dalam penurunan fungsi N, sehingga pada saat 

diwawancara menimbulkan kebingungan padanya. 

 
Gambar 4. Salah satu proses menjawab soal no 1 

Hasil wawancara saat subjek diminta untuk mengecek kembali adalah sebagai berikut. 

Peneliti : apakah yang anda dapatkan tersebut sudah dapat menjawab pertanyaan yang diajukan 

dari soal? 

E13 : iya, jawaban tersebut dapat menjawab pertanyaan pada poin c. 

Peneliti : silakan cek kembali jawaban anda. Apakah menurut anda jawabannya sudah benar? 

E13 : oh iya ibu, ada kesalahan turunan N pada PD baru. 

Peneliti  : seharusnya bagaimana?apakah berpengaruh ke langkah selanjutnya? 

E13 : saya menjadi bingung dalam turunan N terhadap x pada PD baru. Iya langkah tersebut 

berpengaruh pada langkah selanjutnya. Karena jika pada langkah ini salah, kebawah 

akan salah semua. 

Peneliti : coba sekarang diperbaiki. 

E13 : jadi ini turunan M dan N pada PD baru tidak sama dengan lagi bu. Jadi saya bingung, 

hehe. 

Peneliti : oke baik. Bagaimana perasaan anda ketika tidak dapat melanjutkannya. 

E13 : perasaan saya jadi kurang puas ibu, ada yang mengganjal rasanya. 

Mahasiswa self-esteem sedang mengalami keresahan saat menemukan adanya kesalahan pada hasil 

pekerjaannya. Terlebih karena ia tidak mampu memperbaiki kesalahan tersebut. Mahasiswa self-

esteem sedang menjadi kurang puas pada dirinya saat mengalami hal tersebut. 

 

IV. SIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Mahasiswa dengan self-esteem sedang dalam memahami masalah cenderung hanya 

menggunakan informasi yang tersurat dalam soal, tidak menggali lebih dalam informasi tersebut 

yang mungkin berguna dalam penyelesaian masalah, dan tidak menyederhanakan masalah yang 

ada.  

2. Dalam melakukan perencanaan penyelesaian masalah mahasiswa self-esteem sedang dapat 

melakukannya dengan baik ditandai dengan mampu menentukan jenis persamaan diferensial 
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yang terkait dengan disertai alasan yang mendukung, dan mampu merencanakan secara runtut 

langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah.  

3. Mahasiswa dengan self-esteem sedang mampu melaksanakan rencana yang telah disusun 

sebelumnya. Namun, dalam proses penyelesaian masalah mahasiswa self-esteem sedang 

melakukan kesalahan, baik disadari ataupun tidak. Mahasiswa self-esteem sedang terkadang juga 

terkendala pengaplikasian rumus kalkulus yang diperlukan. Pada tahap ini, mahasiswa self-

esteem sedang memilih untuk berhenti dan tidak menyelesaikan soal tersebut, atau tidak 

melakukan variasi penyelesaian yang lain meskipun memungkinkan.  

4. Pada tahap pemeriksaan kembali, mahasiswa self-esteem sedang memiliki keyakinan atas apa 

yang telah dikerjakannya, meskipun ia belum melakukan pengecekan kembali atas jawaban 

tersebut. Saat melakukan pengecekan kembali dan ia menemukan adanya kesalahan yang terjadi, 

mahasiswa dengan self-esteem sedang cenderung tidak dapat memperbaiki kesalahan tersebut 

dan memilih berhenti melakukan penyelesaian. Dan karena itulah dia merasa kurang puas 

dengan dirinya sendiri karena tidak mampu menuntaskan pekerjaannya yang belum tepat 
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